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Uvodnik – Predsednik UO DV predstavi vizijo
društva in strategijo izvajanja

Spoštovani člani društva, dragi vinogradniki, sponzorji, prijatelji in vsi častilci vina!
Velika hvala vsem, ki ste pripomogli na kakršen koli način
našemu društvu, ki obstaja 15 let, na katerega smo lahko ponosni, saj danes člani društva pridelujemo vrhunska vina, ki
so poznana po vsej državi, kakor tudi izven naših meja. Uživanje vrhunskih belih in rdečih vin, predikatnih vin od pozne
trgatve do suhih jagodnih izborov in ledenih vin ter vrhunskih penin, pridelanih po klasični metodi, katere mi slatinski
vinarji radi postrežemo v čudovitih kozarcih, ki jih ročno izdelajo pridne roke slatinskih steklarjev-glažarjev »Steklarne
Rogaška.«
Smo eno izmed redkih vinogradniških društev, ki ima svoj
lastni vinograd in svojo lastno vinsko klet-gorco, katera je
kulturni spomenik in je po nekaterih podatkih stara čez 200
let, to je Calska Gorca v Cerovcu. Prav tako smo sedaj lastniki
zemljišč okrog gorce v izmeri 26.318 m2. Z obnovo gorce in
vzorno urejenim vinogradom smo izredno veliko pridobili na
ugledu društva, saj imamo sedaj svoje promocijske prostore,
ki bodo lahko služili tudi Občini in našim podjetnikom kot reprezentančni objekt, hkrati pa več ne bo kamen spotike za neurejenost vinograda in razpadajoče
gorce .
Da je gorca obnovljena, je velika zasluga župana mag. Branka Kidriča in občinske uprave. Da pa je
vinograd urejen, je velika zasluga upravnega odbora društva in nekaterih članov.
Da pa je prišlo do nakupa gorce, je velika zasluga našega prvega predsednika društva - Francija
Jankoviča in takratnega upravnega odbora.
Naše ocenjevanje vin je medobčinsko in skoraj mednarodno in to je velika zasluga našega glavnega sponzorja Steklarne Rogaška, od katerih podeljujemo pokale za prvake sort in za šampione.
Člani društva imamo veliko pridobljenega znanja iz vinogradništva in vinarstva ter kulturnega uživanja in strokovnega pokušanja vin in zato so zaslužni strokovnjaki in predavatelji iz Kmetijskega
zavoda Maribor. Iz vinogradništva mag. Boris Beloglavec in Roman Štabuc, iz vinarstva pa mag. Anton Vodovnik in Tadeja Vodovnik Plevnik in vsi ostali strokovnjaki in predavatelji iz cele Slovenije.
Da je javnost obveščena o delovanju društva, se moramo zahvaliti Rogaškim Novicam in Štajerskemu valu.
Še enkrat veliki hvala vsem.
Ogromno smo naredili in veliko še moramo, saj rabimo gospodarski objekt, kjer bomo imeli gospodarsko skladiščne prostore, da bomo lahko opravljali vinogradniško vinarska dela.
Velikokrat smo slišali, da vino združuje vse dobre ljudi, zato so naše prireditve tudi nadpovprečno
obiskane in naše zidanice odprte za vas, dragi ljubitelji in častilci vin.
Zahvaliti se moram tudi vsem, ki se oglašate v naši brošuri kot sponzorji in donatorji. S tem veliko
prispevate za razvoj društva, saj tako skupaj dvigujemo kvaliteto vin v našem kraju in bogatimo in
hranimo kulturno dediščino in širimo kulturno uživanje vina in hrane.
Moramo biti ponosni, da smo vsi skupaj pripomogli, da se je izdala monografija Občine Rogaška
Slatina z naslovom Občina stekla vina in vode. Prisrčni hvala vsem, ki ste osebno ali posredno pomagali društvu pri njegovem razvoju in delovanju ter mu omogočali napredek in razvoj.
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Več o delovanju in aktivnostih društva ter o aktivnostih in programu dela v Calski gorci boste prebirali v nadaljevanju brošure. Prisrčno vas pozdravljam z viteškim pozdravom Združenja slovenskega
Reda Vitezov Vina.

V čast vinu in Sloveniji!
Ivan Mijošek,
predsednik društva

UPRAVNI ODBOR DV »ROGAŠKA«
Ivo Mijošek predsednik DV
Anton Klasinc podpredsednik
Drago Kregar podpredsednik
Bojan Pirš podpredsednik
Vida Mlinar tajnica
Jože Plemenitaš blagajnik
Janez Hrepevnik kletar
Drago Boršič gospodar vinograda
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Vojko Čebular član
Boris Fuhrer član
Franci Jankovič časni član
Edo Koražija član
Franci Ogrizek član
Aleš Plemenitaš član
Zvonko Plevčak član
Franci Pobežin član
Bogomir Poharc član
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Pomen vinogradništva v Občini Rogaška Slatina
Zgodovinska dejstva in vpletenost v kulturno dediščino potrjujejo priljubljenost vina, kot ene najbolj kompleksnih in priljubljenih pijač na svetu. Primer, kako
je vino lahko globoko vpleteno v kulturo in običaje določenega območja, je tudi slovenska Štajerska in Rogaška Slatina
znotraj nje.
Človek se je že v daljni preteklosti trudil in se v zdajšnjih razmerah trudi in želi doumeti skrivnost pridelave dobrega vina.
Vedoželjnost in zahtevnost pivcev vina govori v prid pridelovalcev vina, ki se zavedajo, da morajo pridelati dovolj kakovostna vina, kajti le takšno vino je danes samo pogoj in še
zdaleč ne zagotovilo za uspešno prodajo.
Društvo vinogradnikov Rogaška Slatina je v preteklih petnajstih letih na področju naše občine in z velikim vplivom na
sosednje občine, prineslo s svojimi aktivnostmi novo znanje
pridelave grozdja in vina. Društvo je povezalo obstoječe vinogradnike ter s svojim delovanjem in doseženimi uspehi v
svojo vrsto pritegnilo veliko število vinogradnikov in vinarjev.
Skozi kontinuirana izobraževanja, izmenjave izkušenj z ogledi dobrih praks doma in v tujini ter organizacijo vsakoletnega ocenjevanja vin, sta se način pridelave in kvaliteta pridelanega vina izredno
spremenila in izboljšala. Z dejavnostjo društva pa se prav tako dviga pivska in vinska kultura.
S pridelavo grozdja so na območju naše občine izkoriščene naravne danosti – prisojne lege, primerna sestava zemlje in ustrezna mikroklima. Z obdelanimi vinogradi dobiva pokrajina značilno
urejeno podobo in na ta način je preprečeno zaraščanje pokrajine.
Vinska turistična cesta VTC 10 je na našem področju še malo izkoriščen turistični potencial, saj je
skupaj s sprehajalnimi vinskimi potmi dobrodošla dopolnilna ponudba razvitemu zdraviliškemu turizmu našega kraja.
Nov potencial na področju vinskega turizma je letos obnovljena Calska gorca, v kateri je Vinogradniško društvo pridobilo prostore za promocijske in druge aktivnosti, celovito prenovljeni zidanici,
ki je spomenik kulturne dediščine, pa je hkrati potrebno vdahniti nove vsebine, tako da bo nadvse
reprezentativni objekt na razpolago tudi za promocijske aktivnosti ostale zainteresirane javnosti,
kamor sodi tudi Občina Rogaška Slatina.
Ne glede na že dosežene rezultate društva verjamem, da vodstvu društva in članstvu, ambicij, volje
in energije za nadaljevanje in nadgradnjo začrtane poti ne manjka, v razmislek in vzpodbudo nam
vsem pa zaključujem s staro modrostjo:
»Zaradi dobre vinske kapljice reveži postanejo bogataši, nesrečni srečni, skregani prijatelji, bolni
zdravi in celo neumni pametni.«

						

mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN
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Ob 15. obletnici društva vinogradnikov
»ROGAŠKA«

Ob 15. obletnici društva vinogradnikov »Rogaška«
Obletnice so pomembni mejniki v življenju in delu. Ob teh
priložnostih je običaj, da se
ozremo nazaj v preteklost, pregledamo in razčlenimo prehojeno pot. Ugotavljamo kaj vse
je bilo v tem času storjeno, kaj
bi lahko še storili ali kaj bi bilo
dobro,da bi storili. Ob vsem
tem pa zremo v prihodnost,
razmišljamo, postavljamo nove
cilje in iščemo poti do njih.
Društvo vinogradnikov »Rogaška« slavi pomemben jubilej. Petnajst let uspešnega delovanja. Niti ni še polnoletno pa toliko doseženih uspehov. Ustvarjene (uspešne) rezultate društva
bodo najbolj verodostojno predstavili njih organizatorji in tvorci(ustvarjalci),kot so že za prvih 10 let
v bogatem zborniku, ob 10. obletnici društva. Sam se bom osredotočil na doseženo kakovost vin.
Delovanje društva je bilo že na začetku široko zastavljeno in je potekalo zelo intenzivno. Delo je
bilo odlično organizirano. Vsebina in način delovanja društva pa je bil mnogim vzor in vir. Skupina
zagnanih društvenih sodelavcev, ki so jih v teh letih vodili prizadevni, prodorni, odlični predsedniki g. Franci Jankovič, g. Bruno Šverko in Ivo Mijošek je z velikim elanom vzpodbujala člane k sodelovanju. Eden od ciljev je bil, vinorodno območje Rogaške Slatine in vinogradnike uvrstiti med
prepoznavne,pomembne in imenitne. To jim je vsekakor uspelo in to v sorazmerno kratkem času.
Dokaz za to je rast in dosežena kakovost vin. To kažejo številke, ocene vin iz petnajstih odlično organiziranih društvenih ocenjevanj. Primerjava rezultatov ocenjevanj vin Vinogradniškega društva
»Rogaška« in rezultatov vinorodne dežele Podravje to potrjuje.
Še in še bi lahko našteval uspehe. Posamezni uspehi so v bistvu pripomogli ustvariti ožjemu in
širšemu območju, kraju in ljudem še večjo prepoznavnost,pomembnost in imenitnost.
Društvo je neizbrisno vtisnilo svoj pečat. Potrjuje, da je ob znameniti zdravilni slatini nepogrešljivo
rogaško vino vse bolj imenitno.
Z društvom in člani sem tudi sam veliko in z veseljem sodeloval. Lepe spomine imam na hvaležne
poslušalce ob mnogih predavanjih in tečajih ter na vesele obraze ob podeljevanju diplom za ocenjena vina.
Zavedajte se tega in bodite na to ponosni. Veselim se z vami in čestitam.

Anton Vodovnik
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1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

128
199
290
252
286
279
245
231
212
147
103
202
151

3.372
3.740
5.100
4.036
4.275
5.073
4.598
4.474
5.015
3.953
3.797
4.146
4.472

16,10
16,72
17,13
17,70
17,99
17,92
17,91
18,05
18,03
17,97
18,10
18,07
17,94

16,99
17,14
17,46
17,51
17,62
17,73
17,85
17,85
18,01
17,82
17,93
17,99
18,08

2009

176

4.089

18,06

18,09

2010

185

3.985

18,05

18,10

R. Slatina

VD Podravje

Društvo vinogradnikov Občine Rogaška Slatina

Leto 2008

4

2
0
0
8

Občni zbor društva – poročilo o poteku
občnega zbora

ZAPISNIK
OBČNEGA ZBORA,

ki je bil v nedeljo, 6. 4.2008, ob 9.00 uri v » Restavraciji Sonce » Rogaška Slatina
Prisotnih je bilo 38 .članov društva. Lista prisotnih je priloga tega zapisnika. 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
OVEROVATELJEV ZAPISNIKA
3. IZVOLITEV VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
4: .POROČILA
* Poročilo predsednika DV in UO ( poroča predsednik DV Ivan Mijošek )
* Finančno poročilo in potrditev bilance za leto 2007 ( poroča Jože Plemenitaš )
* Poročilo kletarja za leto 2007 ( poročevalec Jani Hrepevnik )
* Poročilo Nadzornega odbora
* Poročilo Častnega razsodišča
5. RAZPRAVA PO POROČILIH
6. RAZREŠNICA ČLANOV UO-DV
7. PREDLOGI KANDIDATOV ZA NOVE ČLANE UO IN VOLITE NOVIH ČLANOV UO
IN PREDSEDNIKA DRUŠTVA VINOGRADNIKOV
8. PROGRAM DELA ZA LETO 2008 ( poročevalec predsednik DV Ivan Mijošek)
9. PREDLOG ZA DERAZGLASITEV KULTURNEGA SPOMENIKA NA
OBJEKTU »CALSKA GORCA« (poroča predsednik DV Ivan Mijošek)
10. RAZNO
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Ad/1. OTVORITEV OBČNEGA ZBORA
Tajnica društva je prisotne pozdravila in prebrala dnevni red s pozivom na
morebitno dopolnitev. Vsem navzočim je predlagala člane delovnega predsedstva,
zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika ter člane verifikacijske komisije.
Ad/2. IZVOLITEV DELOVNEGA PREDSEDSTVA, ZAPISNIKARJA IN DVEH
OVEROVATELJEV ZAPISNIKA
Soglasno je bilo izvoljeno delovno predsedstvo občnega zbora: za predsednika
ANTON KLASINC, za člana FRANC MLAKAR in BOGOMIR POHARC, za
zapisnikarja VIDA MLINAR, za overovatelja zapisnika JOŽE PLEMENITAŠ in
HERMINA BOBEK.
Ad/3.IZVOLITEV VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
Soglasno je bila izvoljena verifikacijska komisija: predsednik Zvonko Plevčak, za člana
Vojko Čebular in Drago Kregar.
Predsednik delovnega predsedstva, g. Anton Klasinc, je pred pričetkom občnega
zbora prečital dnevni red občnega zbora in predlagal dopolnitev 9. točke .
Predlog za derazglasitev kulturenega spomenika na objektu » Calska gorca », kateri je
bil soglasno sprejet.
Ad/4. POROČILA
*Poročilo predsednika DV in UO ( poroča predsednik DV Ivan Mijošek )
*Finančno poročilo in potrditev bilance za leto 2007 ( poroča Jože Plemenitaš )
*Poročilo kletarja za leto 2007 ( poročevalec Jani Hrepevnik )
* Poročilo Nadzornega odbora
* Poročilo Častnega razsodišča
*Predsednik je podal poročilo o delu DV in UO, seznanil je navzoče člane

o realizaciji plana za leto 2007. Podal je podrobna poročila o izvedenih
izobraževanjih, o izvedbi prireditve » Trgatev nekoč in danes« ter podrobno orisal
vse aktivnosti društva v letu 2007.
*Finančno poročilo in bilanco je za leto 2007 podal blagajnik DV Jože Plemenitaš.
Finančno poročilo je bilo obrazloženo po posameznih postavkah . V pismeni obliki je
8
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sestavni del tega zapisnika.
*Poročilo kletarja za leto 2007 je podal kletar Janez Hrepevnik. Podal je natančno
poročilo o količinah društvenega vina. Pismeno poročilo je priloga k temu zapisniku.
* Poročilo Nadzornega odbora je podal podpredsednik g.Miroslav Bradič, pojasnil
je navzočim članom občnega zbora , da nepravilnosti po pregledu celotne
dokumentacije ni bilo ugotovljenih.
*Poročilo » Častnega razsodišča » je podal g. Jože Pleminitaš st. in pojasnil da
razsodišče ni obravnavalo nepravilnosti v DV.
Ad/5. RAZPRAVA PO POROČILIH
Po poročilih je predsednik delovnega predsedstva pozval vse navzoče
razpravo.

na

V razpravo se je najprej vključil župan občine g. Branko Kidrič, poudaril je
pomembnost drušva, njegovo delovanja, še posebej je namenil pozitivno mnenje
ob izdaji brošure, kar pomeni neprecenljivi arhiv za društvo. Poudaril je tudi
pomembnost organizacije prireditve » Trgatev nekoč in danes » in se zahvalil za
odlično izvedbo.
V razpravo se je vključil g. Jankovič Franci, pojasnil, da je čas za pohvale, saj je
članstvo pod novim predsednikom strnilo članstvo in UO je izrecno delaven in da
vlada pozitivna klima. Posebej je društvo lahko ponosno na odlična vina, pojasnil je,
da ga veseli, da je župan ponosen na društvo, da je društvo prisotno domala na vseh
prireditvah v občini.
Dotaknil se je tudi problematike objekta »Calska gorca« Pojasnil je, da brez lastnih
prostorov društvo ne pomeni nič. Da bo ureditev objekta zahtevala veliko finančnih
sredstev in veliko organizacije pri uresničevanju ureditve objekta. Pojasnil je, da bo
društvo lahko brez zaščite Spomeniškega varstva lažje opravilo večino del.
V razpravi je sodeloval tudi g. Anton Klasinc. Pojasnil je, da je prireditev »Trgatev
nekoč in danes« odlično uspela, da je privabila veliko število obiskovalce, menil
je, da bi z organizacijo podobnih prireditev kazalo nadaljevati, vendar bi se v
takšen projekt morda morala tudi bolj vključiti Občina in pa celotno članstvo, saj
angažiranje UO ne zadostuje za izvedbo vseh nalog, ki so zahtevne in morajo biti
do potankosti dodelane, da ne prihaja do težav.
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razpravi je občni zbor soglasno

sprejel
s k l e p,

potrdijo se vsa podana poročila in potrdi se finančno poročilo - bilanca za leto 2007
v predlagani in predloženi obliki.
Ad/6 RAZREŠNICA ČLANOV UO-DV
Zaradi odstopov se razreši UO -DV
1. Ivo Mijošek
2. Bojan Pirš
3. Drago Kregar
4. JožePlemenitaš
5. Vida Mlinar
6. Anton Klasinc
7. Bogomir Poharc
8. Franc Mlakar
9. Franci Jankovič
10. Drago Rovišnjak
11. Franci Pobežin
12. Boris Fuhrer
13. Vojko Čebular
14. Zvonko Plevčak
15. Janez Hrepevnik
16. Franci Ogrizek
17. Beno Urbič
Razešijo se člani nadzornega sveta
1. Jože Kokovnik
2. Egidij Gajster
3. Miroslav Bradič
Razrešijo se člani časnega razsodišča
1. Jože Plemenitaš st.
2. Slavko Živičnjak
3. Maksimiljan Mlinar
Občni zbor je soglasno sprejel
s k l e p:
razrešijo se člani »Upravnega odbora »DV in predsednik DV«, razrešijo se člani
»Nadzornega sveta« in razrešijo se člani »Častnega razsodišča«.
Ad/7. PREDLOGI KANDIDATOV ZA NOVE ČLANE UO IN VOLITE NOVIH ČLANOV
UO IN PREDSEDNIKA DRUŠTVA VINOGRADNIKOV
Predsednik delovnega predsedstva je predlagal izvolitev novega
UO DV, in predsednika DV in nove člane »Nazornega sveta« in nove člane
»Častnega razsodišča« in sicer:
UPRAVNI ODBOR DV
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1. Ivo Mijošek
2. Bojan Pirš
3. Drago Kregar
4. JožePlemenitaš
5. Vida Mlinar
6. Anton Klasinc
7. Bogomir Poharc
8. Edo Koražija
9. Franci Jankovič
10. Drago Boršič
11. Franci Pobežin
12. Boris Fuhrer
13. Vojko Čebular
14. Zvonko Plevčak
15. Janez Hrepevnik
16. Franci Ogrizek
17. Aleš Plemenitaš
člani »Nadzornega sveta«
1. Brigita Kregar
2. Hermina Bobek
3. Jože Imenšek
člani »Časnega razsodišča«
1. Ivo Markač
2. Luka Anderlič
3. Franc Cvetko
Praporščak
Ivan Kunstek
Predsednik delovnega predsedstva je pozval navzoče, da naj podajo predloge za
člane.
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Novih oz. dodatnih predlogov ni bilo podanih.
Predsednik delovnega predsedstva je predlagal izvolitev navedenih članov in izvolitev
predsednika Društva vinogradnikov občine Rogaška Slatina » Rogaška«.
Člani društva vinogradnikov občnega zbora so soglasno
Izvolili in potrdili
člane Upravnega odbora DV, člane » Nadzornega sveta DV» in člane »Časnega
razsodišča DV«, in izvolili in potrdili predsednika DV Ivana Mijoška.
Po izvolitvi in potrditvi se je predsednik zahvalil za zaupanje, enako so se zahvalili
za izvolitev člani UO. Delovni predsednik se je razrešenim članom zahvalil za
njihovo delo .
Ad/8. PROGRAM DELA ZA LETO 2008 ( poročevalec predsednik DV Ivan Mojošek )
Predsednik DV je članom društva predstavil program dela za leto 2008. Program
dela za leto 2008 je v pismeni obliki sestavni del tega zapisnika.
Navzoči člani društva na občnem zboru so soglasno sprejeli
s k l e p:
da se sprejme in potrdi program dela za leto 2008.
Ad/9. PREDLOG ZA DERAZGLASITEV KULTURNEGA SPOMENIKA NA
OBJEKTU » CALSKA GORCA » (poroča predsednik DV Ivan Mijošek)
Predsednik društva g. Ivan Mijošek je seznanil navzoče na občnem zboru o
aktivnostih, ki potekajo v zvezi s podanim predlogom za derazglasitev kulturnega
spomenika na objektu »Calska gorca». V brošuri, ki so jo prejeli člani, so tudi v
pisni obliki predstavljene aktivnosti in na straneh 24 in 25. so predstavljeni dopisi v
zvezi z derazglasitvijo kulturnega spomenika na objektu. Pojasnil je, da bomo kot
društvo lažje in hitreje
pristopili k ureditvi objekta Calska gorca , če derazglasitev
občni zbor potrdi. Podrobno je pojasnil vse tehtne razloge.
V razpravo se je vključil župan občine Rogaška Slatina g. mag. Branko Kidrič, ki je
posebej opozoril na dejstvo, da je to zelo pomembna odločitev, da je potrebno tudi
preučiti vse možnosti, da ima derazglasitev tudi morebitne negativne strani. Pojasnil
je, da se strinja z oceno, da je objekt v takšnem stanju, da je nujno pristopiti k
sanaciji. Pojasnil je tudi, da po derazglasitvi ne bo več možno pridobiti sredstev
iz razpisov, da je potrebno upoštevati, da bodo glede derazglasitve kulturnega
spomenika tudi negativni odmevi v medijih, med občani in tudi v strokovnih
krogih. Poudaril je, da bodo skušali tudi s strani občine nuditi strokovno pomoč.
V razpravo se je z obširno obrazložitvijo vključil g. Franci Jankovič, ki je pojasnil
in natančno obrazložil vse aktivnosti od samega začetka pridobitve objekta
»Calska gorca«, v času njegovega vodenja društva. Pojasnil je, da bo glede na
pridobivanje sredstev na razpisih težko kaj pridobiti, glede na to, da imajo v
naslednjih letih prednost sakralni objekti in gradovi. Pojasnil je, da bomo z lastnim
delom in aktivnostjo celotnega članstva, ki je željno sprejeti naloge, da se
objekt spravi v stanje, ki bo ponos društvu in občini ter da se bo v tem objektu
lahko izvajala tudi turistična ponudba v samem kraju.
V razpravo se je vključil g. Tronterl Emil, ki je poudaril, da je potrebno z vso
aktivnostjo pristopiti k pridobivanju finančnih sredstev, preučiti je potrebno možnost
12
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pridobitve evropskih sredstev.
V razpravi je g. Pohorc Bogomir postavil vprašanje županu občine, kakšne so
realne možnosti, da se v reševanje objekta aktivno vključi tudi Občina, glede na
solastništvo.
Župan je pojasnil, da je preuranjeno govoriti o kakršnem koli finaciranju,
potrebno je podrobno preučiti možnosti. Pojasnil je, da mora kot župan objektivno
ocenjevati dejstva, glede na druga društva, saj morajo biti sredstva pravično
porazdeljena.
V razpravi je g. Anton Klasinc tudi opozoril na dejstvo, da se mora sleherni član
društva prizadevati, da bi se objekt uredil v najkrajšem možnem času. Posebno
pa morajo biti pri nalogah aktivni in dosledni člani UO.
Po obširni razpravi in obrazložitvi so navzoči člani
sprejeli
s k l e p:

DV z enim vzdržanim glasom

da občni zbor društva vinogradnikov občine Rogaška Slatina »Rogaška», pooblašča
UO društva oz. predsednika društva , da prične voditi postopek za derazglasitev
kulturnega spomenika na objektu
» Calska gorca ».
Ad/10. RAZNO
Predsednik delovnega predsedstva je pozval člane na pobude in vprašanja. Upravni
odbor bi pri svojem delu in odločitvah želel še večjo aktivnost članov.
Razprave ni bilo.
Občni zbor se je zaključil ob 11.30. uri.
Zapisnik zapisala :
Vida Mlinar l.r.

Delovni predsednik občnega zbora:
Anton Klasinc l.r.

Overitelja zapisnika :
1. Hermina Bobek l.r. ________________
2. Jože Plamenitaš l.r._________________
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Seje UO DV Rogaška
Novo izvoljeni člani UO DV »ROGAŠKA«, smo se na občnem zboru dne 6. aprila 2008 dogovorili, da
bomo imeli seje UO pri članih UO DV. Vrstni red gostiteljev sej UO smo določili z žrebom. Izžrebana
številka, ki jo je potegnil posamezni član UO je določila gostitelja redne seje.
V letu 2008 smo imeli 5 sej, v letu 2009 7 sej in v letu 2010 6 sej. Skupno je bilo v razdobju 3. let realiziranih 18 rednih sej UO DV.
Razprave na sejah so bile vedno vsebinsko zanimive, pestre pa tudi večkrat polemične, sprejeti sklepi pa potrjeni soglasno. Rdeča nit dnevnih redov na vseh sejah je bila Calska gorca. Zahvaljujoč našim skupnim naporom ob pomoči Občine ROGAŠKA SLATINA in njenem županu g. Branko Kidrič-u
gre zahvala, da smo v letu 2010 dočakali otvoritev obnovljene Calske gorce.

Potrebno je tudi povedati, da je člane UO povabil g. Igor Horvat na ogled Vinogradništva
»PETRAČ«. Ogled vinogradov in vinske kleti je bil zanimiv, g. Igor pa nam je ob pokušnji
vina razkril pristope umnega kletarjenja.

14
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Projekt Calska gorca – predstavitev programa
sanacije Calske gorce za dveletno obdobje z
realizacijo
Calska gorca

Spoštovane vinogradnice in vinogradniki! Ko ste me potrdili za predsednika društva sem rekel,
ne bom veliko govoril in obljubljal, ampak zato bom probal več narediti. Sprejel sem darilo našega
člana društva in zraven je bila fotografija naše Calske gorce. G. Drago Boršič je dejal: »Upam, da bo
ob tvojem vodenju društva naša gorca spremenila videz«.
S podpredsednikom društva mag. Bojanom Piršem sva dala izdelat idejne projekte, pri katerih sva
se tudi vključila,aktivno pa je sodeloval g.Tomaž Strehovec, vodja oddelka za okolje in prostor v
občini Rogaška.
Ugotovil sem, da parcela z leve strani objekta –Calske gorce ni v naši lasti in prav tam nameravamo
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 na zgornjem
delu parcele. Bratje Osek so se s 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.
Organiziral sem predavanje Zelena dela v vinogradu ob Calski gorci. Okolico gorce sta očistila in
pokosila travo naš podpredsednik društva g. Pirš Bojan in član upravnega odbora g. Čebular Vojko.
Najemnik našega zemljišča, kjer je vinograd, je pa pokosil g. Polajžar Janez s svojimi delavci. Takrat
smo si pogledali tudi vinograd g. Čebularja Antona, ki je bil vzorno urejen .Tam nas je družina Čebular pogostila z narezki in vinom .Pri odhodu smo si vsi 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 izjavil, da želi vinograd naprej obdelovati in da že ima nabavljene stebre in armaturo, kar 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 za dodelitev nepovratnih sredstev in da na razpisu nismo uspeli. Zato bom občinskemu
svetu predlagal, naj sprejme sklep o vodenju postopka za razveljavitev Calske gorce kot kulturnega
spomenika,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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Ocenjevanja vin – predstavitev priprav na
ocenjevanje s finančno konstrukcijo izvedbe in
zaključnim
poročilom
realiziranega
ocenjevanja
Že od samega
začetka delovanja
Društva
prirejamo ocenjevanje
vin, ki je vedno nek
6

to lahko trdimo tudi za letnik 2007. Ocenjevanje vina ne pomeni samo ugotavljanje k
na našem območju, temveč tudi promocijo vina, ki je še kako pomembna pri njegovi p
tega ocenjevanja
udeležuje
vedno več
izven društva. občine
V vrtincu harmonije
okusov 13.
ocenjevanja
vinpridelovalcev
Društva vinogradnikov

Rogaška Slatina

Na 13. ocenjevanju vin Društva vinogradnikov občine Rogaška Slatina ki je potekalo
Sonce, dne 18.3.2008, so člani strokovne komisije za ocenjevanje vin (dve komi
Že od samega začetka
Društva
prirejamo
je vednoposebne
nekaj posebnega,
članov)delovanja
ocenili 150
vzorcev,
od ocenjevanje
tega je bilovin,
15 kivzorcev
kakovosti in ena
to lahko trdimo tudi
za
letnik
2007.
Ocenjevanje
vina
ne
pomeni
samo
ugotavljanje
kakovosti
letine
ocenjevalne komisije so bili:
na našem območju, temveč tudi promocijo vina, ki je še kako pomembna pri njegovi prodaji, zato
se tega ocenjevanja udeležuje
vedno Vodovnik
več pridelovalcev
izvenvodja
društva.
- mag. Anton
– strokovni
- Jožica Jesenek
Na 13. ocenjevanju -vin Ivo
Društva
vinogradnikov občine Rogaška Slatina, ki je potekalo v restavraciji
Mijošek
Sonce, dne 18.3.2008,- soDrago
člani strokovne
Kregar komisije za ocenjevanje vin (dve komisiji po sedem članov)
ocenili 150 vzorcev, od
tega
je
bilo
15 vzorcev posebne kakovosti in ena penina. Člani ocenjevalne
- Leonida Gregorič
komisije so bili:
- Tadeja Plevnik Vodovnik
- Darja Bolha
- Igor
Horvatvodja
- mag. Anton Vodovnik
– strokovni
Sašo
Topolšek
- Jožica Jesenek
- Roman Štabuc
- Ivo Mijošek
- Drago Kregar
in štirje ocenjevalci DV občine Rogaška Slatina z opravljenim tečajem senzorike:
- Leonida Gregorič
- Tadeja Plevnik Vodovnik
- Josip Podhraški
- Darja Bolha
- Aleš Plemenitaš
- Igor Horvat
- Martin Ogrizek
- Sašo Topolšek
- Dušan Lovrenčič.
- Roman Štabuc

V preverjanju kakovosti je bilo 150 vzorcev od katerih je bilo 18 vzorcev neprime
in štirje ocenjevalci DV občine Rogaška Slatina z opravljenim tečajem senzorike:
povprečna ocena ocenjenih vzorcev je bila 17,94.
-

Josip Podhraški
Aleš Plemenitaš
Martin Ogrizek
Dušan Lovrenčič.

V preverjanju kakovosti
je bilo
150 sort,
vzorcev
od katerih
je bilo
18 vzorcev
neprimerne
Izbrali smo
prvake
zvrsti,
suhih vin,
šampiona
redne
trgatve in kakovosti,
šampiona posebne
povprečna ocena ocenjenih vzorcev je bila 17,94.
Izbrali smo prvake sort, zvrsti, suhih vin, šampiona redne trgatve in šampiona posebne kakovosti.
Vrsta vina-redna
trgatev
Bela zvrst
Chardonnay
Laški rizling
Laški rizling
Renski rizling
Rumeni muškat
Sauvignon
Traminec

Ocena
18,30
18,24
18,18
18,18
18,18
18,20
18,28
18,14

Pridelovalec
Franc Stojnšek
Družina Imenšek Urbič
Jožica Rak
Katja Rak
Drago Rovinšnjak
Maja Ogrizek
Vlado But
Robert Pažon
17
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Prvak med suhimi vini je penina Afrodita Prestige z oceno 18,24 , pridelovalec Ivo Mijošek.
Šampion redne trgatve je bela zvrst z oceno 18,30, pridelovalec Franc Stojnšek.

Šampion posebne kakovosti je traminec, SJI, letnik 2006, z oceno 19,28, pridelovalec Ivo Mijošek.
18
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Vremenski pogoji v letu 2007 so bili za kakovost grozdja zelo ugodni, kar se je izražalo na poudarjeni sortni značilnosti, aromatičnosti, ustrezni svežini, polnosti, zmernih alkoholih in harmoničnosti
vin. Generalno
opažanje
bilo,kakovost
da se sladkorji
vinzelo
znižujejo,
karkar
imase
za posledico
Vremenski
pogoji
v letuocenjevalcev
2007 so bilijeza
grozdja
ugodni,
je izražalovečjo
na
pitnost vin. sortni značilnosti, aromatičnosti, ustrezni svežini, polnosti, zmernih alkoholih in
poudarjeni
Zato vinogradnikom
in vinarjem
izrekam
vso priznanje
čestitke
za odlično
opravljeno
deloza
in
harmoničnosti
vin. Generalno
opažanje
ocenjevalcev
je bilo,inda
se sladkorji
vin znižujejo,
kar ima
posledico
večjo
pitnost
vin.
posledično visoko kakovost vin letnika 2007.
Šampion posebne kakovosti je traminec, SJI, letnik 2006 z oceno 19,28, pridelovalec Ivo Mijošek.

Zato vinogradnikom in vinarjem izrekam vso priznanje in čestitke za odlično opravljeno delo in
posledično
visokovin
kakovost
letnikazaključeno
2007.
13. ocenjevanje
je bilo vin
slovesno
na tradicionalnem vinogradniškem plesu s podeli-

tvijo diplom in priznanj. Ob tej priložnosti se želim iskreno zahvaliti vsem kolegom vinogradnikom

13. ocenjevanje vin je bilo slovesno zaključeno na tradicionalnem vinogradniškem plesu s
in ostalim posameznikom,
ki so sOb
svojim
pomagali
izvedbi
podelitvijo
diplom in priznanj.
tej strokovnim
priložnosti in
sepožrtvovalnim
želim iskrenodelom
zahvaliti
vsemprikolegom
ocenjevanja, nainkaterega
vsi lahko upravičeno
Zahvala veljain tudi
gostiteljem-delom
restavinogradnikom
ostalimsmo
posameznikom,
ki so sponosni.
svojim strokovnim
požrtvovalnim
vraciji
Sonce.
pomagali pri izvedbi ocenjevanja, na katerega smo vsi lahko upravičeno ponosni. Zahvala velja tudi
gostiteljem- restavraciji Sonce.

Drago Kregar

Drago Kregar
Vodja ocenjevanja vin Vodja
l.r. ocenjevanja vin l.r.

OCENJEVANJE
- ROGAŠKA
2008 - 18.03.2008
- ROGAŠKAVIN
2008
- 18.03.2008
OCENJEVANJE
št.
Vz.

okoliš

vrsta

1

23 STOJNŠEK FRANC

priimek in ime

DREVENIK

BELA ZVRST

2

27 PLEMENITAŠ JOŽE ML.

CEROVEC

BELA ZVRST

slad.
DEVIŠKO

ocena

7,6

18,30

7,9

18,22

3

31 RAK JOŽICA

LUŠEČKA VAS

BELA ZVRST

8,3

18,20

4

29 POLAJŽER MARTIN

KAMENCE

BELA ZVRST

8,0

18,18

5

28 DRUŽINA OGRINC

ZG. NEGONJE

BELA ZVRST

8,0

18,14

6

SP. SEČOVO

BELA ZVRST

6,5

18,12

7

22 JUS MILAN, ML.

CEROVEC

BELA ZVRST

7,5

18,12

8

13 ČEBULAR ANTON

CEROVEC

BELA ZVRST

7,0

18,08

9

10 PUHEK MIRKO

TEKAČEVO

BELA ZVRST

6,6

18,06

10

19 CAFUTA JOŽE

MAJŠPERK

BELA ZVRST

7,2

17,94

11

25 ČOLAK DRAGO

PRELOGE

BELA ZVRST

7,8

17,90

CEROVEC

BELA ZVRST

6,2

17,84

12

9 ČEBULAR VOJKO

1

5 PLEMENITAŠ JOŽE ST.

13

20 PERKOVIČ EDI

VID-IVANUŠOVA

BELA ZVRST

14

18 MIJOŠEK IVAN

NEGONJE

BELA ZVRST

15

7,2

17,84

7,0

17,82
17,74

CEROVEC

BELA ZVRST

6,4

16

12 DRUŽINA POBEŽIN

ZG. SEČOVO

BELA ZVRST

6,8

17,68

17

15 BRAČUN BORIS

KAMENCE

BELA ZVRST

7,0

17,66

18

17 JAKOPIN ALEŠ

17,66

19

8 KLET KREGAR

AFROD.

4 STOPINŠEK DANIJEL

NEGONJE

BELA ZVRST

7,0

ZG. NEGONJE

BELA ZVRST

6,0

17,64

BREZJE

BELA ZVRST

7,6

17,60

20

24 POLAJŽER JANEZ

21

14 DRUŽINA OGRINC

ZG. NEGONJE

BELA ZVRST

7,0

17,58

22

26 JUS MILAN

CEROVEC

BELA ZVRST

7,8

17,58

2

23

3 JAVERŠEK MIŠO

KRISTAN VRH

BELA ZVRST

6,0

17,48

24

16 KUŽNER ROBERT

ZG. SEČOVO

BELA ZVRST

7,0

17,42
17,30

16

25

2 ANTOLINC ZVONKO

SV. ROK

BELA ZVRST

6,0

26

6 CVETKO FRANC

ZG. GABERNIK

BELA ZVRST

6,2

17,26

27

7 DRUŽINA VOLARIČ

SV. AREH

BELA ZVRST

6,4

17,14

28

1 PRESEČKI ANTUN

KRAPINA

BELA ZVRST

5,4

17,08 17,77

1

6 DEBELJAK JOSIP

KOSTEL BREGI

BELI PINOT

9,0

18,06

2

2 BORŠIČ DRAGO

LASTINE

BELI PINOT

7,4

17,94

3

4 STOJNŠEK FRANC

BELI PINOT

8,0

17,94

4

5 KOVAČIČ FRANC

DREVENIK
STRMEC PRI
SV.FLORIJANU

BELI PINOT

8,0

17,92

5

1 DRUŽINA OGRINC

SP. NEGONJE

BELI PINOT

7,2

17,78

6

3 DRUŽINA KUNSTEK

TRŽIŠČE

BELI PINOT

1

1 PETRAČ D.O.O.

KRAPINSKE TOPLICE

CABERNET SAUVIGNON

2006

7,5

17,78 17,90

7,0

18,10 18,10

1

11 DRUŽINA IMENŠEK - URBIČ

IRJE

CHARDONNAY

8,5

18,24

2

12 DRUŽINA HREPEVNIK

GRADIŠKI DOL

CHARDONNAY

8,5

18,22

3

14 PRAH JANEZ

BRESTOVEC

CHARDONNAY

9,0

18,14

19

3

4 STOJNŠEK FRANC

4
5

BELI PINOT

8,0

17,94

5 KOVAČIČ FRANC

DREVENIK
STRMEC PRI
SV.FLORIJANU

BELI PINOT

8,0

1 DRUŽINA OGRINC

SP. NEGONJE

BELI PINOT

7,2

17,92
17,78 Leto 2008

6

3 DRUŽINA KUNSTEK

TRŽIŠČE

BELI PINOT

1

1 PETRAČ D.O.O.

KRAPINSKE TOPLICE

CABERNET SAUVIGNON

2006

7,5

17,78 17,90

7,0

18,10 18,10
18,24

1

11 DRUŽINA IMENŠEK - URBIČ

IRJE

CHARDONNAY

8,5

2

12 DRUŽINA HREPEVNIK

GRADIŠKI DOL

CHARDONNAY

8,5

18,22

3

14 PRAH JANEZ

BRESTOVEC

CHARDONNAY

9,0

18,14

4

10 KRIŽANEC FRANC

SEČOVO

CHARDONNAY

7,6

18,10

5

13 MIJOŠEK IVAN

NEGONJE

CHARDONNAY

8,5

18,08

6

8 JURAS BORIS

ZG. NEGONJE

CHARDONNAY

7,4

18,00

7

5 PODHRAŠKI JOSIP

MALI TABOR

CHARDONNAY

7,1

17,98

8

7 KLET KREGAR

CEROVEC

CHARDONNAY

7,2

17,92

9

3 FIRAR FRANC

VINEC

CHARDONNAY

7,0

17,86

10

15 STRAŠEK JOŽE

17,80

2006

VELIKE RODNE

CHARDONNAY

9,0

11

1 ČEBULAR VOJKO

SP. SEČOVO

CHARDONNAY

6,2

17,70

12

4 GRAHOVAR IVICA

KRAPINA

CHARDONNAY

7,0

17,50 17,96

1

2 IVIČ BERNARD

VIDOVICA

KERNER

8,4

18,18

2

1 POLAJŽER FRANC, JOŽICA

LASTINE

KERNER

8,0

17,94 18,06

CEROVEC

LAŠKI RIZLING

9,5

18,26

ŠKOFIJA

LAŠKI RIZLING

9,2

18,22

LUŠEČKA VAS

LAŠKI RIZLING

7,0

18,18

1
2
3

18 PLEMENITAŠ ALEŠ
BUKOVEC MARJAN,
17 MARJANA
6 RAK JOŽICA

2

4

11 RAK KATJA

LUŠEČKA VAS

LAŠKI RIZLING

8,0

18,18

5

PEČICA

LAŠKI RIZLING

7,9

18,16

6

10 BUT VLADO
BUKOVEC MARJAN,
14 MARJANA

ŠKOFIJA

LAŠKI RIZLING

8,2

18,14

7

13 ŠPILJAK DRAGUTIN

KOSTEL BREGI

LAŠKI RIZLING

8,0

17,96

8

2 ČEBULAR VOJKO

SP. SEČOVO

LAŠKI RIZLING

6,6

17,92

9

5 PRAH JANEZ

LAŠKI RIZLING

6,8

17,92

LAŠKI RIZLING

7,0

17,90

1

10

7 ŠKRNIČKI MLADEN

BRESTOVEC
STRMEC PRI
SV.FLORIJANU

11

4 PLEMENITAŠ JOŽE ML.

CEROVEC

LAŠKI RIZLING

6,8

17,86

12

1 ANDERLIČ LUKA

CEROVEC

LAŠKI RIZLING

6,0

17,82

13

16 OGRIZEK MARTIN

ZG. GABERNIK

LAŠKI RIZLING

8,4

17,72

14

9 POLAJŽER JANEZ

BREZJE

LAŠKI RIZLING

7,4

17,54

15

3 KLASINC ANTON, VIKTORIJA

VRŠNA VAS

LAŠKI RIZLING

6,8

17,48

17

16

15 STRAŠEK MIRA, JOŽE

IRJE

LAŠKI RIZLING

8,4

17,16

17

12 DRUŽINA KUNSTEK

TRŽIŠČE

LAŠKI RIZLING

8,0

16,38 17,81

1

5 MIJOŠEK MARICA, MLADEN

NEGONJE

MODRA FRANKINJA

6,8

17,88

2

1 DRUŽINA PEČNIK

SEDLARJEVO

MODRA FRANKINJA

5,8

17,74

3

6 DRUŽINA HREPEVNIK

GRADIŠKI DOL

MODRA FRANKINJA

7,0

17,72

4

NEGONJE

MODRA FRANKINJA

6,0

17,68

5

2 JAKOPIN ALEŠ
BUKOVEC MARJAN,
3 MARJANA

ŠKOFIJA

MODRA FRANKINJA

6,4

17,68 17,74

1

1 BEC ROMAN

JURŠINCI

MUŠKAT OTONEL

6,4

18,12 18,12

1

4 KLET KREGAR

CEROVEC

RDEČA ZVRST

6,4

18,02

2

7 JURAS ROZALIJA

ZG. NEGONJE

RDEČA ZVRST

7,8

17,60

3

6 DRUŽINA OGRINC

ZG. NEGONJE

RDEČA ZVRST

7,0

17,48

4

5 ANDERLIČ LUKA

CEROVEC

RDEČA ZVRST

6,5

17,26

5

2 KLASINC ANTON, VIKTORIJA

VRŠNA VAS

RDEČA ZVRST

6,0

16,80

6

3 MARKAČ IVAN

RIJEKA VOČANSKA

RDEČA ZVRST

6,0

16,34 17,25

1

6 ROVIŠNJAK DRAGO

ČAČA VAS

RENSKI RIZLING

8,5

18,18

2

4 DEBELJAK JOSIP

KOSTEL BREGI

RENSKI RIZLING

8,0

18,16

3

2 FIRAR FRANC

VINEC

RENSKI RIZLING

7,9

18,12

4

5 PAŽON ANTON

DREVENIK

RENSKI RIZLING

8,1

18,04

5

1 MIJOŠEK IVAN

NEGONJE

RENSKI RIZLING

7,0

17,56 18,01

1

1 ANDERLIČ LUKA

CEROVEC

ROSE

6,0

17,04 17,04

1
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ZG. GABERNIK

RUMENI MUŠKAT

8,5

18,20

2

11 OGRIZEK MAJA
8 JUS MILAN

CEROVEC

RUMENI MUŠKAT

8,0

18,12

3

1 KLASINC VIKTORIJA, ANTON

VRŠNA VAS

RUMENI MUŠKAT

6,4

18,10

4

6 PRAH JANEZ

BRESTOVEC

RUMENI MUŠKAT

7,8

18,06

5

9 VRBEK BRANKO

ŠKOFIJA

RUMENI MUŠKAT

8,4

18,06

6

4 MIJOŠEK MARICA, MLADEN

NEGONJE

RUMENI MUŠKAT

7,6

18,00

7

5 JURAS BORIS

ZG. NEGONJE

RUMENI MUŠKAT

7,8

18,00

8

2 MIJOŠEK IVAN

NEGONJE

RUMENI MUŠKAT

2

6,8

17,40

9

3 MIJOŠEK IVAN

NEGONJE

RUMENI MUŠKAT

1

7,0

17,26 17,91

1

9 BUT VLADO

PEČICA

SAUVIGNON

2

12 LOVRENČIČ DUŠAN

SLATINIK

SAUVIGNON

3

14 STRAŠEK JOŽE

VELIKE RODNE

SAUVIGNON

2006

8,0

18,28

8,4

18,22

8,8

18,20

6

4 MIJOŠEK MARICA, MLADEN

NEGONJE

RUMENI MUŠKAT

7,6

7

5 JURAS BORIS

ZG. NEGONJE

RUMENI MUŠKAT

7,8

18,00

8

2 MIJOŠEK IVAN

NEGONJE

RUMENI MUŠKAT

2

6,8

17,40

9

3 MIJOŠEK IVAN

NEGONJE

RUMENI MUŠKAT

1

7,0

17,26 17,91

1

9 BUT VLADO

PEČICA

SAUVIGNON

SLATINIK

SAUVIGNON
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12 LOVRENČIČ DUŠAN

3

14 STRAŠEK JOŽE
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2006

8,0

18,28

8,4

18,22

VELIKE RODNE

SAUVIGNON

8,8

18,20

4

7 DRUŽINA HREPEVNIK

ZG. NEGONJE

SAUVIGNON

7,6

18,16

5

6 PRESEČKI ANTUN

KRAPINA

SAUVIGNON

7,5

18,12

6

1 KLET KREGAR

CEROVEC

SAUVIGNON

6,4

18,10

7

8 RAK JOŽICA

LUŠEČKA VAS

SAUVIGNON

8,0

18,10

8

15 POLAJŽER JANEZ

BREZJE

SAUVIGNON

9,5

18,10

9

10 STOPINŠEK DANIJEL

ZG. NEGONJE

SAUVIGNON

8,0

18,04

11 DROVENIK ANTON

DREVENIK

SAUVIGNON

8,2

17,98

IRJE

SAUVIGNON

7,0

17,76

10
11

4 STRAŠEK MIRA, JOŽE

12

3 PLEVČAK ZVONKO

SLADKA GORA

SAUVIGNON

7,0

17,72

13

2 MIJOŠEK MARICA, MLADEN

NEGONJE

SAUVIGNON

6,5

17,68

ČAČA VAS

SAUVIGNON

8,5

17,68 18,01

NEGONJE

SIVI PINOT

7,2

18,02 18,02

14

13 ROVIŠNJAK DRAGO

1

1 MIJOŠEK IVAN

1

1 BEC ROMAN

JURŠINCI

ŠIPON

6,2

17,72 17,72

1

3 PAŽON ROBERT

DREVENIK

TRAMINEC

8,0

18,14

2

4 VTK OGRIZEK

ZG. GABERNIK

TRAMINEC

8,5

18,02

3

2 JAKOPIN ALEŠ

NEGONJE

TRAMINEC

7,8

17,98

4

SEDLARJEVO

TRAMINEC

1

1 DRUŽINA PEČNIK
BUKOVEC MARJAN,
3 MARJANA

ŠKOFIJA

2

2 BORŠIČ DRAGO

3

1 DRUŽINA OGRINC

7,8

18
17,84 18,00

ZELENI SILVANEC

9,0

18,28

LASTINE

ZELENI SILVANEC

7,1

18,12

SP. NEGONJE

ZELENI SILVANEC

6,0

2006

16,98 17,79

1

15 MIJOŠEK IVAN

NEGONJE

SJI - TRAMINEC

2006

34,0

19,28

2

13 MIJOŠEK IVAN

NEGONJE

SJI - SAUVIGNON - 2

2006

33,0

19,20

3

12 VTK OGRIZEK

ZG. GABERNIK

SJI - CHARDONNAY

2003

33,0

19,17

4

10 VTK OGRIZEK

ZG. GABERNIK

LV - LAŠKI RIZLING

2005

24,0

19,13

5

14 MIJOŠEK IVAN

NEGONJE

SJI - SAUVIGNON - 1

2006

33,0

19,09

6

11 MIJOŠEK IVAN

NEGONJE

SJI - CHARDONNAY

2006

32,0

19,01

7

9 MLAKER FRANC

VRH NAD ŠMARJEM

JI - SIVI PINOT

1998

13,8

18,71

8

7 DRUŽINA PEČNIK

SEDLARJEVO

IZ - RUMENI MUŠKAT

2006

11,2

18,54

9

3 PIRŠ BOJAN

CEROVEC

IZ - LAŠKI RIZLING

10,0

18,49

10,8

18,49

9,5

18,44

10

6 HREPEVNIK UROŠ

GRADIŠKI DOL

IZ - SIVI PINOT

11

2 PIRŠ BOJAN

CEROVEC

IZ - CHARDONNAY

12

5 HREPEVNIK MIHA

GRADIŠKI DOL

IZ - KERNER

10,8

18,42

13

4 DRUŽINA HREPEVNIK

ZG. NEGONJE

PT - BELI PINOT

10,0

18,40

14

8 VTK OGRIZEK

ZG. GABERNIK

PT - RENSKI RIZLING

13,0

15

1 MLAKER FRANC

VRH NAD ŠMARJEM

8,2

1 MIJOŠEK IVAN

NEGONJE

PT - SIVI PINOT
PENINA - AFRODITA
PRESTIGE

1

6,4

18,21
18,13 18,71
18,24 18,24

17,94

število vzorcev

ocenjenih

vrsta

pov. Oc.

31

28 BELA ZVRST

6

6 BELI PINOT

17,90

1

1 CABERNET SAUVIGNON

18,10

15
3
18

12 CHARDONNAY
2 KERNER
17 LAŠKI RIZLING

17,77

17,96
18,06
17,81

6

5 MODRA FRANKINJA

17,74

1

1 MUŠKAT OTONEL

18,12

7

6 RDEČA ZVRST

17,25

6

5 RENSKI RIZLING

18,01

2

1 ROSE

17,04

9 RUMENI MUŠKAT

17,91

11
15

14 SAUVIGNON

18,01

3

1 SIVI PINOT

18,02

1

1 ŠIPON

17,72

5

4 TRAMINEC

18,00

3 ZELENI SILVANEC

17,79

3
15
1
150

15 POSEBNE KAKOVOSTI
1 PENINA
132

18,71
18,24

21
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8 VTK OGRIZEK

ZG. GABERNIK

PT - RENSKI RIZLING

13,0

15

1 MLAKER FRANC

VRH NAD ŠMARJEM

PT - SIVI PINOT
PENINA - AFRODITA
PRESTIGE

8,2

18,13 18,71

6,4
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1 MIJOŠEK IVAN

NEGONJE

18,21

17,94

število vzorcev

ocenjenih

vrsta

pov. Oc.

31

28 BELA ZVRST

6

6 BELI PINOT

17,90

1

1 CABERNET SAUVIGNON

18,10

15
3
18

12 CHARDONNAY
2 KERNER
17 LAŠKI RIZLING

17,77

17,96
18,06
17,81

6

5 MODRA FRANKINJA

17,74

1

1 MUŠKAT OTONEL

18,12

7

6 RDEČA ZVRST

17,25

6

5 RENSKI RIZLING

18,01

2

1 ROSE

17,04

9 RUMENI MUŠKAT

17,91

11
15

14 SAUVIGNON

18,01

3

1 SIVI PINOT

18,02

1

1 ŠIPON

17,72

5

4 TRAMINEC

18,00

3 ZELENI SILVANEC

17,79

3
15
1
150

15 POSEBNE KAKOVOSTI
1 PENINA

18,71
18,24

132
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7

Izobraževanje - povzetek letnega programa
izobraževanja in realizacija

Predlog programa izobraževanja članov društva vinogradnikov Rogaška v letu 2008. V predlogu
je upoštevan tudi plan aktivnosti »DV po mesecih-2008«, kateri je bil sprejet in potrjen na letnem
občnem zboru društva dne 6. aprila 2008.
Predlaga se sledeče teme:
1. V februarju – Delavnica-seminar: Pokušanje, lepšanje in ocena letnika vina 2007, vodja
pokušine enologinja ga. Tadeja Vodovnik Plevnik, univ. dipl inž. kmet., svetovalka za
vinarstvo KGZ Maribor,
2. V juniju – Delavnica zelena dela v vinogradu, desetkanje pridelka, predavatelj g. Roman
Štabuc univ. dipl inž. kmet., specialist za vinogradništvo KGZ Maribor, ter predavanje
TERROIR in vplivi na kakovost pridelka vina, predava ga. Simona Hauptman univ. dipl. inž.
kmet., specialistka za vinogradništvo KGZ Maribor,
3. V septembru – Pridelava rdečih vin od pridelave do potrošnika, predavateljica dr. Tatjana
Košmerl, docentka Biotehniške fakultete Ljubljana-katedra za vinarstvo,
4. V oktobru – Priprava na trgatev letnika 2008, s poudarkom na posebnostih letnika,
5. Delovna pokušnja in lepšanje mladih vin letnika 2008,
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 7 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, maja 2008

Realizacija programa izobraževanja v letu 2008
S predsednikom društva sva dogovorila termin predavanja »Zelena dela v vinogradu s poudarkom
na reguliranju pridelka ter Pridelovalno območje in vplivi na kakovost pridelanega vina.
Z vabilom za to predavanje se objavi možnost prijave za tečaj iz FITO FARMACIJE ukrepov zdravstvenega varstva rastlin, ter objava možnosti spremljanja OBVESTIL VINOGRADNIKOM VARSTVA VINSKE
TRTE. Predavatelja Roman Štabuc univ. dipl. inž. kmet. in Simona Hauptman univ. dipl. inž. kmet.
Predavanja »Zelena dela s poudarkom na reguliranju pridelka ter Pridelovalno območje in vplivi na
kakovost pridelanega vina bodo 17. junija, s pričetkom ob 17. uri na Mijoškovem hribu v gospodarskem objektu zraven kapele.
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Člani društva, ki še niste opravili usposabljanja iz FITO FARMACIJE za izvajalce ukrepov zdravstvenega varstva rastlin, se lahko prijavite »Kmetijsko svetovalni službi Šmarje pri Jelšah. Prijave sprejema
ga. Marija Kos na tel. št. 03/ 818 30 30. Cena tečaja 60,00 €, v tej ceni občina sofinancira 50 % vsem
tistim, ki imajo MID. Minimalno število prijavljenih je 30 tečajnikov.
K vabilu za predavanje in tečaj se priloži »Navodilo za odpiranje spletne strani«.

Zelena dela v vinogradu s poudarkom na reguliranju pridelka ter Pridelovalno
območje in vplivi na kakovost pridelanega vina
Nekaj poudarkov predavanja z dne 17. 6. 2008 na temo »Zelena dela v vinogradu s poudarkom na
reguliranju pridelka ter Pridelovalno območje in vplivi na kakovost pridelanega vina. Predavatelja
sta bila Roman Štabuc univ. dipl. inž. kmet. specialist za vinogradništvo in Simona Hauptman
univ. dipl. inž. kmet. specialistka za vinogradništvo.

Predavanja g. Štabuca so vedno zanimiva in pestra, podkrepljena z ekonomskimi kazalci pridelave
kakovostnega - zdravega grozdja in vpliva le-tega na količino in kakovost pridelanega vina. Skrbno
izvedena zelena dela, opravljena ob pravem času, zmanjšujejo tudi okužbe različnih bolezenskih
napadov na vinski trti.
24
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Veliko je bilo povedanega o obremenitvi trsa oziroma posamezne rozge s številom grozdov na njej,
oziroma s skupnim številom po trsu. Končna odločitev je pa seveda vedno prepuščena vinogradniku samemu, saj je vedno on tisti, ki se odloča s svojo kalkulacijo med količino in kakovostjo.

V nadaljevanju smo poslušali nič manj zanimivo predavanje
ge. Simone Hauptman, s poudarkom na pridelovalno območje in vplive na kakovost pridelanega vina. Vinogradniki našega društva so lahko prvič slišali pomembne novosti tehnične
pomoči za razvoj, ohranjanje vinogradniških površin kot tudi
za prestrukturiranje vinogradov, katero nudi Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Podrobnosti lahko najdemo vinogradniki na internetni strani pod
»www.arsktrp.gov.si«.
V nadaljevanju smo poslušali zelo zanimivo temo »TERROIR
in vplivi na kakovost vina«. Najverjetneje je res, da se vinogradniki premalo zavedamo vseh odločujočih vplivov na kakovost pridelanega vina, zato je pomembno prisluhniti stroki.
Veliko novega smo slišali o pomembnosti strukture tal vinograda, vinogradniški tradiciji in razvoju podeželja.
Za zaključek bi lahko sklenili, da je bilo predavanje obeh predavateljev zelo zanimivo, predvsem pa koristno z zelo številčno udeležbo vinogradnikov našega društva. Bučen aplavz udeležencev je na koncu to tudi potrdil.
Zahvala gre tudi predsedniku društva g. Ivanu Mijošku, ker je omogočil realizacijo predavanja v
gospodarskem objektu zraven kapele na »Mijoškovem hribu«.
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Navodilo za odpiranje internetne strani
Spoštovane članice in člani društva vinogradnikov
»ROGAŠKA« Rogaška Slatina
Pomladanske vremenske razmere so povzročile hitro napredovanje rasti vinske trte. V naših vinogradih so se že začela zelena dela, strokovne službe in ponudniki sredstev za zaščito oz. varstvo vinske trte že objavljajo, pa tudi pošiljajo obvestila za »VARSTVO VINSKE TRTE«. Na našem vinorodnem
okolišu se nam ponujajo novosti, katere bodo v veliko strokovno pomoč slehernemu vinogradniku
našega društva.
Želimo vas obvestiti, da od letošnje pomladi deluje agrometeorološka postaja v vinogradu Francija Ogrizka iz Zg.Gabernika. Na pobudo g. Vinka Cvetko je Agrometeorološko postajo postavil
in finansiral INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE v Žalcu (cena postaje je cca
5.000,00 €). G. Cvetko redno sodeluje na volontrerski osnovi z gospo Alenko Ferlež Rus, univ. dipl.
inž. agr. Svetovalka, raziskovalka – Oddelek za varstvo rastlin pri sporočanju tistih podatkov, ki so
potrebni poleg podatkov iz agromet. postaje za določanje ukrepov zaščite in varstva vinske trte.
Obvestila vinogradnikom se redno objavljajo na internetni strani FITO-INFO. Vinogradniki,
ki nimajo možnosti internetne povezave, pa lahko le-te naročijo na tel. št. 03/ 712 16 28 ga.
Lucija Leskošek, dobivali jo bodo po pošti, celoletna naročnina znaša 14,61 €.
Odpiranje internetne strani:
1. korak: Vtipkate www.fito-info.bf.uni-lj.si odpre se stran FITO INFO
2. korak: Stolpec na levi greste na PROGNOSTIČNA SLUŽBA → kliknete Prognostična
obvestila
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Odpiranje internetne strani:
1. korak: Vtipkate www.fito-info.bf.uni-lj.si odpre se stran FITO INFO
2. korak: Stolpec na levi greste na PROGNOSTIČNA SLUŽBA
kliknete
obvestila
Društvo→
vinogradnikov
ObčinePrognostična
Rogaška Slatina
Odpre se stran :
Najdi
Dno obrazca

Pregled vseh po datumu
Pregled vseh po kategoriji
Območje
Slovenija
(napovedi in obvestila na
državni ravni)

Ustanova
Kmetijski Inštitut
Slovenije
Kmetijski inštitut
Slovenije (nalet listnih
uši na krompirju)

Osrednja Slovenija
(napovedi in obvestila za
Ljubljansko in Gorenjsko
regijo)
(svetovanje varstva
rastlin)
Severovzhodna
Slovenija
(napovedi in obvestila za
Štajersko in Pomurje )
(svetovanje varstva
rastlin)

Kmetijski Inštitut
Slovenije

Celjska in Koroška
regija
(napovedi in obvestila)

Inštitut za hmeljarstvo in
pivovarstvo Slovenije

(svetovanje varstva
rastlin)

Kmetijsko gozdarski
zavod Celje

Zahodna Slovenija
(Primorska regija)

Kmetijsko gozdarski
zavod Nova Gorica

(svetovanje varstva
rastlin)
Slovenska Istra

KGZS Zavod GO,
Izpostava Koper

Jugovzhodna Slovenija
(Dolenjska, Posavje in
Bela krajina)

Kmetijsko gozdarski
zavod Novo mesto

Slovenija - marginalne
skupine ŠO

Biotehniška fakulteta Inštitut za fitomedicino

Oddelek za slovensko
kmetijsko okoljski
program
Slovenija, gozdarstvo,
drevesničarstvo

MKGP, Sektor za
sonaravno kmetijstvo

Slovenija (opozorila
pojava novih in
karantenskih škodljivih
organizmov rastlin na
državni ravni)

Fitosanitarna uprava RS

Odpre se stran:

Kmetijsko gozdarski
zavod Ljubljana
Kmetijsko gozdarski
zavod Maribor
Kmetijsko gozdarski
zavod Murska Sobota

Gozdarski inštitut
Slovenije

Kontakti
Vojko Škerlavaj,
tel: 01 280 52 62,
Odzivnik: 01 2805 266,
E-pošta: Vojko.Skerlavaj@kis.si
Špela Modic
Tel: 01 280 52 00
Odzivnik: 01 2805 266,
E-pošta: Spela.Modicis@kis.si
Marjeta Zemljič,
tel: 01 280 52 00,
Odzivnik: 01 2805 266,
E-pošta: marjeta.zemljic@kis.si
Jože Miklavc,
tel: 02 228 49 00,
Odzivnik: 090 93 98 12,
E-pošta: joze.miklavc@guest.arnes.si
Breda Vičar,
tel: 02 539 14 10,
Odzivnik: 090 93 98 19,
Alenka Ferlež-Rus,
tel: 03 712 16 16,
Odzivnik: 003 71 21 660,
E-pošta: Alenka.Ferlez-Rus@ihps.si
Iris Škerbot,
tel: 03 8971-570,
Odzivnik:
E-pošta:
Dr. Ivan Žežlina,
tel: 05 335 12 14,
Odzivnik: 090 93 98 15,
E-pošta: Ivan.Zezlina@kvz-ng.si
Matjaž Jančar,
tel: 05 630 40 60,
Odzivnik:
E-pošta: kss.koper@siol.net
Domen Bajec,
tel: 07 373 05 94,
Odzivnik: 090 93 98 17,
E-pošta: Domen.Bajec@gov.si
Jolanda Persolja,
tel: 01 256 37 70,
GSM: 051 693 160
E-pošta: Jolanda.Persolja@bf.uni-lj.si
Tomaž Džuban,
tel: 01 478 90 37
E-pošta:
Igor Rener,
tel: 01 200 78 00,
E-pošta: igor.rener@gozdis.si
Vlasta Knapič
Tel. 01 3094 379
e-pošta: furs.mkgp@gov.si
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Odpre se stran:

OPAZOVALNO-NAPOVEDOVALNA SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
SLOVENIJE
Obvestila prognostične službe Inštitut za Hmeljarstvo in Pivovarstvo Slovenije
Služba izdaja obvestila za naslednje panoge:
HMELJARSTVO
HRUŠEV OŽIG
OBVESTILA
POLJEDELSTVO
SADJARSTVO
SPLOŠNE INFORMACIJE
VINOGRADNIŠTVO
VRTNARSTVO

Obvestila v letu
2008
Obv. št.

Datum

Kategorija

178

21.5.2008 VINOGRADNIŠTVO

VARSTVO VINSKE TRTE

177

19.5.2008 SADJARSTVO

VARSTVO SADNEGA DREVJA IN
KOSTANJEVA ŠIŠKARICA

176

16.5.2008 POLJEDELSTVO

VARSTVO POLJŠČIN IN TRAVINJA

175

12.5.2008 HMELJARSTVO

VARSTVO HMELJA

175

12.5.2008

175

12.5.2008 VINOGRADNIŠTVO

VARSTVO VINSKE TRTE

174

30.4.2008 POLJEDELSTVO

VARSTVO KROMPIRJA IN KORUZE PRED
PLEVELI

174

30.4.2008 POLJEDELSTVO

VARSRVO KROMPIRJA IN KORUZE PRED
PLEVELI

174

7.5.2008 SADJARSTVO

VARSTVO SADNEGA DREVJA

173

29.4.2008 SADJARSTVO

VARSTVO JABLAN IN HRUŠEV OŽIG

172

23.4.2008 SADJARSTVO

VARSTVO SADNEGA DREVJA

171

17.4.2008 POLJEDELSTVO

VARSTVO IN DOGNOJEVANJE ŽIT

170

15.4.2008 VINOGRADNIŠTVO

VARSTVO VINSKE TRTE

169

14.4.2008 SADJARSTVO

VARSTVO SADNEGA DREVJA

168

11.4.2008 SADJARSTVO

ŠKROPLJENJE JABLAN OB KONCU TEDNA

167

3.4.2008 SADJARSTVO

ŠKROPLJENJE SADNEGA DREVJA

166

27.3.2008 POLJEDELSTVO

ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH

165

27.3.2008 SADJARSTVO

VARSTVO SADNEGA DREVJA

164

20.3.2008 SADJARSTVO

ŠKROPLJENJE SADNEGA DREVJA

163

11.3.2008 SADJARSTVO

PREDSPOMLADANSKO ŠKROPLJENJE

162

6.3.2008 POLJEDELSTVO

PRVO DOGNOJEVANJE OZIMNIH ŽIT

161

26.2.2008 SADJARSTVO

PRVO ŠKROPLJENJE KOŠČIČARJEV

SPLOŠNE
INFORMACIJE

Naslov obvestila

SESTANEK HMELJARJEV

4. korak: Obvestila v letu 2008
V pregledu obvestil kliknem podčrtan datum VINOGRADNIŠTVO VARSTVO VINSKE TRTE
Odpre se stran:
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SLOVENIJE
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4. korak: Obvestila v letu 2008
V pregledu obvestil kliknem podčrtan datum VINOGRADNIŠTVO VARSTVO VINSKE TRTE
Odpre se stran:
OPAZOVALNO-NAPOVEDOVALNA SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
SLOVENIJE
Kategorija:VINOGRADNIŠTVO
VARSTVO VINSKE TRTE
Obvestilo dne, 21.maja. 2008
Pripravila: Alenka Ferlež Rus
Peronospora vinske trte in oidij
Rast vinske trte v zadnjem tednu zelo hitro napreduje. Sorta Chardonnay ima mladice dolge
okoli 50 cm, sledijo sorte Rumeni muškat, Beli in Sivi pinot z mladicami dolgimi v povprečju
30 cm. V razvoju najbolj zaostajata sorti Sauvignon in Laški rizling, ki ima dlolžino mladic 30
cm.
Na območju Spodnje Savinjske doline, Voglajnskega gričevja in severovzhodnega dela
Celjske kotline, je v času med 18. in 20. majem na opazovanih lokacijah padlo od 28,6 mm
(Slom, Žalec), 32,2 mm (Kasaze), 35,2 mm (Frankolovo), 38,6 mm (Gabernik - Rogaška),
39,2 mm (Griže), 41 mm (Radlje ob Dravi), 46,4 mm (Šmartno ob Paki) do 57,6 mm
(Braslovče) dežja.
Prognozni model za napoved peronospore vinske trte je na opazovanih lokacijah Gabernik,
Slom, Žalec, med 19. in 20. majem javil izpolnjene pogoje za prvo primarno okužbo .
Do zdaj se je izteko od 16 % (Gabernik) do 19 % (Žalec) inkubacijske dobe. Prvo škropljenje
opravite pred iztekom inkubacijske dobe. Trajanje le te je odvisno predvsem od temperature
in lahko traja od 4 dni (povprečne dnevne temperature 21,5 °C - 24, °C) do 13 in 18 dni
(povprečne dnevne temperature pod 12 °C).
Po prenehanju padavin in ustalitvi vremena ob konca tedna opravite prvo škropljenje
proti peronospori . Priporočamo uporabo kontaktno delujočih fungicidov kot so: Antracol
(0,2 %), Antracol WG 70 (0,2 %), Bravo 500 SC (0,25 do 0,3 %), Delan 700 WG (0,075 %),
Dithane DG Neotec (0,25 %), Dithane M–45 (0,25%), Electis 75 WG (0,18 %), Folpan 80
WDG (0,15 %), Kor (0,2–0,25 %), Mildicut (0,4 %), Pergado (0,25 %), Polyram DF (0,24
%) ali Revus (0,06 %).
Omenjenim pripravkom dodajte fungicid, ki deluje na oidij. Izbirate lahko med pripravki na
osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan , Kalinosul 80 WG , Kumulus DF , Močljivo
žveplo , Pepelin ali Thiovit jet vse v 0,3 % koncentraciji. V vinogradih, kjer ste v preteklem
letu imeli težave z oidijem, priporočamo v tem času uporabo pripravkov na osnovi dinokapa
kot je Karathane EC (0,04%). Pripravek se v integrirani pridelavi lahko uporabi le enkrat v
rastni dobi.
Rdeča sadna pršica in pršice šiškarice
Opravite preglede lističev na prisotnost rdeče sadne pršice. V primeru, da najdete na več kot
60 % pregledanih lističev eno ali več pršic je zatiranje nujno. Za škropljenje uporabite
pripravek Demitan ali Ortus SC . Škropljenje z omenjenima pripravkoma opravite tudi v
vinogradih, kjer je še vedno zelo močen pojav akarinoze ali erinoze. Na območju Celjske in
Koroške regije ugotavljamo predvsem velik pojav erinoze.
Grozdni sukači
Prve metuljčke križastega in pasastega grozdnega sukača smo zabeležili 15. maja. Do zdaj
so ulovi maloštevilni. O ulovih in optimalnem času zatiranja v primeru preseganja praga
škodljivosti vas bomo obveščali.
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Uredila: Alenka Ferlež-Rus
Sedaj se lahko vrnete na 1. korak
Kliknete na desni strani ikono Agrometeorološke postaje.
Odpre se nova stran:
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vinogradih, kjer je še vedno zelo močen pojav akarinoze ali erinoze. Na območju Celjske in
Koroške regije ugotavljamo predvsem velik pojav erinoze.
Uredila: Alenka Ferlež-Rus
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Prve metuljčke križastega in pasastega grozdnega sukača smo zabeležili 15. maja. Do zdaj
so ulovi maloštevilni. O ulovih in optimalnem času zatiranja v primeru preseganja praga
Sedaj se lahko
vrnete
na 1. korak
škodljivosti
vas bomo
obveščali.
Kliknete na desni strani ikono Agrometeorološke postaje.
Odpre se nova stran:
Uredila: Alenka Ferlež-Rus
MREŽA ADCON: Območja agrometeoroloških postaj,
ki jih pokrivajo območne enote Opazovalno napovedovalne službe
Sedaj se lahko vrnete
na Slovenije.
1. korak
Republike
Kliknete na desni Za
strani
ikono
postaje.območje.
podrobnejšiAgrometeorološke
prikaz kliknite na posamezno

Odpre se nova stran:

MREŽA ADCON: Območja agrometeoroloških postaj,
ki jih pokrivajo območne enote Opazovalno napovedovalne službe
Republike Slovenije.
Za podrobnejši prikaz kliknite na posamezno območje.

Na zemljevidu kliknete CELJSKA IN KOROŠKA REGIJA IHPS Žalec odpre se nova stran
Klikni na rdečo točko za pregled trenutnih podatkov postaje.

Na zemljevidu kliknete CELJSKA IN KOROŠKA REGIJA IHPS Žalec odpre se nova stran
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Klikni na rdečo točko za pregled trenutnih podatkov postaje.
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Dobili smo lokacije Agrometeoroloških postaj Celjske in Koroške regije.
Sedaj kliknete rdeči kvadratek Gabernik-Rogaška odpre se nova stran
Pregled zadnjih 96 podatkov za postajo Gabernik-Rogaška (37800)
Obstaja še druga možnost, da odprete internetno stran Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstva
Slovenije, na kateri so prav tako objavljena »Obvestila vinogradnikom«.

Obstaja še druga možnost, da odprete internetno stran Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstva
Slovenije,
na kateri so, prav
takov objavljena
»Obvestila
vinogradnikom«.
Vtipkate www.ihps.si
kliknete
meniju na levi
strani »Obvestila
vinogradnikom« odpre se nova
stran Obv. Vinogradnikom - Vinogradniško obvestilo št. ….

In kliknete
na vo …, odpre
se vam
obvestilo
VINSKE TRTE.
Vtipkate
www.ihps.si
, kliknete
v meniju
na VARSTVO
levi strani »Obvestila
vinogradnikom« odpre se nova
stran Obv. Vinogradnikom - Vinogradniško obvestilo št. ….
Če se sedaj vrnemo k samemu obvestilu za Varstvo vinske trte boste takoj ugotovili, da so za
In kliknete na vo...., odpre se vam obvestilo VARSTVO VINSKE TRTE.
zaščito pred napadom določene bolezni ali škodljivcev na voljo zaščitna sredstva za pripravo
škropiv od različnih ponudnikov (PINUS, METROB, KARSIA, SYNGENTA) . Izbira priporočenih
Če
se sedaj
samemujeobvestilu
za Varstvo
vinske trte, boste takoj ugotovili, da so za zaščito
sredstev
zavrnemo
pripravok škropiva
prepuščena
vinogradniku.

pred napadom določene bolezni ali škodljivcev na voljo zaščitna sredstva za pripravo škropiv od
Pri zaščitiponudnikov
vinske trte v(PINUS,
vaših vinogradih
želimo inSYNGENTA)
priporočamo,
da bipriporočenih
se posluževalisredstev
teh priporočil
za
različnih
METROB, KARSIA,
. Izbira
za priprakatere
menimo
,
da
so
ključnega
pomena
za
pridelavo
kakovostnega
in
zdravega
grozdja.
Ob
tej
vo škropiva je prepuščena vinogradniku.

priliki se zahvaljujemo g. Vinku Cvetku, za njegovo nesebično razdajanje in sodelovanje z IHPS
Žalec, saj kot pravi ga. Alenka Ferlež Rus, je tudi vzorno sodelovanje pomembno za zanesljivost
Pri
zaščiti vinske trte v vaših vinogradih želimo in priporočamo, da bi se posluževali teh priporočil
napovedovanja ukrepov v obvestilih za varstvo vinske trte.

za katere menimo , da so ključnega pomena za pridelavo kakovostnega in zdravega grozdja. Ob tej
priliki se zahvaljujemo g. Vinku Cvetku, za njegovo nesebično razdajanje in sodelovanje z IHPS Žalec,
saj kot pravi ga. Alenka Ferlež Rus, je tudi vzorno sodelovanje pomembno za zanesljivost napovedovanja ukrepov v obvestilih za varstvo vinske trte.
Anton Klasinc
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Pridelava rdečih vin letnika 2008
Nekaj poudarkov s predavanja z dne 9. 9. 2008 na temo pridelave rdečih vin in priprava na trgatev
vinskega letnika 2008. Predavala je Darja Bolha, univ. dipl. inž kmet., direktorica in enologinja Škofijske kleti Slovenska Bistrica. V nadaljevanju je predstavnik podjetja »JURANA« iz Maribora predstavil
enološka sredstva za pridelavo od mošta do vina.
V predavanju je ga. Darja Bolha udeležencem govorila predvsem o svojih bogatih izkušnjah iz dolgoletne prakse pri pridelavi rdečih vin. Največ poudarka je namenila klasični maceraciji, pri kateri
je izpostavila fenolno zrelost zaradi izločanja barve. Udeležencem je zaupala enostaven in seveda
praktičen preizkus izluženja barve iz jagodne kožice, ki se izkaže z ostankom barve na prstih, če to
kožico stisnemo med prsti roke, kar potrjuje stabilnost barve. Ta preizkus izločanja izvajamo med
vretjem drozge.
Žveplanje drozge, odgovor je »da« ali pa tudi »ne«, odvisno od kakovosti grozdja. Pomembno je,
da pride pri klasični maceraciji čim prej do vretja drozge, zato takoj dodamo v drozgo kvasovke. Po
opravljenem stiskanju in končanem vretju se lahko po sedmih dneh opravi žveplanje in prvi pretok.
Po želji lahko dodajamo tudi tanine v odvisnosti na želeni tip vina.

Zanimiva je bila predstavitev enoloških sredstev predstavnika podjetja JURANA. Svetoval je seveda
na podlagi pozitivih izkušenj iz svoje prakse. Nekaj več poudarka je namenil selekcioniranim kvasovkam »ANCHOR, Cape Town, Južna Afrika«. Gre za različnih pet vrst kvasovk naravnega hibrida
selekcioniranih na inštitutu ARC, Nietvoorbij, Stellenbosch. Gre za kvasovke odlične kakovosti, ki
dajejo vinom posebne lastnosti »Novega sveta« kot so: aromatičnost, odprtost, sadnost in poudarjene sortne značilnosti…
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Predavanje je bilo zanimivo, škoda je le , da je bilo slabo obiskano, pa vendar mislimo, da je bil kljub
temu namen dosežen.
Zahvaljujemo se Milanu in Veri JUS iz vinogradniško kletarske izletniške kmetije za lepo pripravljen
prostor in postrežbo udeležencev predavanja.

Predavanje nega mladih vin in delovna pokušina vin letnika 2008
Predavanje nega mladih vin in delovna pokušina vin letnika 2008 je bilo dne 28. novembra
2008 na »Vinogradniško turistični kmetiji OGRIZEK Zg. Gabernik 13«.
V vabilu za predavanje je bilo predvideno najprej predavanje Tadeje Vodovnik Plevnik univ. dipl.
inž. agr. specialistka enologinja iz KGZ Maribor in v nadaljevanju predavanje Marka Kramerja, univ.
dipl. inž. agr. iz prodajno svetovalne službe »METROB d.o.o.«. Zaradi službene zadržanosti predavateljice je najprej predaval g. Marko Kramer.

V svojem predavanju je predstavil opremo in pripomočke za pridelavo in nego vin.
Predstavil je novosti proizvodov za čiščenje, ki jih ponuja firma »THONHAUSER«. To so predvsem univerzalna čistila za objekte in opremo, med katere sodijo vinske kleti in vinska posoda.
V nadaljevanju pa je precej pozornosti namenil predstavitvi enoloških sredstev za stabilizacijo, lepšanje in korekcijo vin. Dotaknil se je tudi njihove ponudbe za filtracijo ter predstavil filtre
in filtrna polnila. Udeleženci predavanja so dobili lepo pregledno brošuro podjetja METROB
»Pripomočki za predelavo grozdja in sadja v pijače – Sortiment za sezono 2008/09«.
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V nadaljevanju se nam je že pridružila ga. Tadeja Vodovnik Plevnik, ki je v svojem uvodnem delu
predavanja najprej govorila o značilnostih, oziroma posebnostih vinskega letnika 2008. Gre za vinski letnik pri katerem je bil marsikateri vinograd poškodovan, pa tudi močno prizadet od toče. Zato
je poudarila, da bo kletarjenje tega vinskega letnika toliko bolj zahtevno za vinogradnike.
Sledila je delovna pokušnja vinskih vzorcev, katere so prinesli udeleženci na predavanju. Ob pokušanju posameznih vzorcev je predavateljica pokušano vino izčrpno pokomentirala, ter pri zaznanih
pomanjkljivostih ali napakah priporočala nasvete za odpravo le teh, oziroma za lepšanje vin.
Za zaključek bi lahko rekli, da je bilo predavanje zanimivo in za udeležence zelo koristno. Škoda je
le, da ni bilo še bolj številčno obiskano.
Gostitelju predavanja »Vinogradniško turistični kmetiji OGRIZEK Zg. Gabernik 13« pa zahvala za
gostoljubnost in postrežbo z dobrim prigrizkom in pijačo.
Anton Klasinc
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8

Izlet oz. strokovna ekskurzija društva
vinogradnikov

Izlet članov društva vinogradnikov ROGAŠKA
Na izlet smo se odpravili s turističnim avtobusom v soboto 13. septembra 2008. Na pot
smo krenili zjutraj ob pol osmi uri iz Kostrivnice, preko Rogaške Slatine, Rogatca do prve
postaje na Podlehniku. Tu smo si ogledali nov nasad vinograda na mini terasah, katerega
lastnik je g. Ross iz Avstrije.

Pot smo nadaljevali proti Ptuju, sledil je ogled Ptujske kleti, ki je med najstarejšimi v Slovenji, ponaša se pa tudi z bogato zbirko najstarejših arhivskih vin. Ogledali smo si njihovo vinsko klet, v
degustacijski sobi smo si ogledali multivizijski prikaz vinogradništva, vezanega na to klet. Sledila je
degustacija 5 vzorcev vin njihove kleti ob odličnem vodenju njihovega enologa.

Iz Ptuja smo se vrnili na Ptujsko goro, kjer smo si najprej ogledali romarsko cerkev. Sprejel
nas je pater Skledar in nam predstavil zgodovino te romarske cerkve. Po ogledu je v Gostišču
Žerak sledila malica.
35
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Iz Ptujske gore nas je pot vodila proti Desterniku v Slovenskih goricah, kjer so nas sprejeli Lacko-vi
na njihovem »Turizmu na vasi«. Razgledali smo se po okolici pa tudi njihovem vinogradu in videli
žalostno sliko posledic velike škode toče. Sledila je degustacija njihovih vin.
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Po živahnem zaključku smo se odpravili proti Zavrču.
Prispeli smo na končno postajo našega izleta v Zavrču do »Turizma Pungarčič«, kjer je bilo predvideno pozno kosilo. Njihova lokacija je na sami meji z Republiko Hrvaško. Po obilnem kosilu je sledila
še degustacija 5. vzorcev njihovih vina. Dobro razpoloženi zadovoljni z izbranim izletom, za kar ima
zasluge naš predsednik g. Ivo Mijošek, smo se v poznih večernih urah vrnili domov.
Anton Klasinc

9

Prireditev društva

Martinovanje, kot ga še ni bilo, november 2008.
Martinovo je praznik, ki se v našem okolju vedno bolj praznuje in se mu posveča vse večja pozornost. Vse več ljudi se
zaveda, da je delo vinogradnika naporno, ker se začenja v zgodnji pomladi in zaključuje v pozni jeseni. Ko te vinograd kliče,
ni izgovorov. Takrat je pač treba delo opraviti. Ko se grozdje
pospravi, se pa začne drugi del skrbi in dela, ki se opravlja v
kleti. Vsak vinogradnik želi pridelati kar najboljšo kapljico. Ob
Martinovem je čas, da se to tudi poizkuša, preden se mošt
spremeni v vino. Martinovo je čas za druženje, veselje in pokušanje letnega pridelka. Tako je nastala tudi prireditev v Kulturnem centru, namenjena martinovanju. Krst vina in prikaz
običajev ob tem dogodku sta uspešno in kakovostno povezala Javni sklad za kulturne dejavnosti in Zavod za kulturo.
Bilo je veliko petja, prikazov ljudskih običajev in plesov. Kot
se za pravo martinovanje spodobi, ni manjkalo dobre hrane,
za katero so poskrbele članice društva Gaja in seveda dobre
kapljice članov Društva vinogradnikov Rogaška. Saj nenazadnje je vince tisto, kateremu je namenjen Martinov praznik.
Boris Fuhrer
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10

Martinov pohod vinogradnikov

Vinogradniški martinov pohod 22. 11. 2008
Zbrali smo se pri trgovini Keros, kjer smo plačali štartnino, s tem pa dobili kozarec z obešanko.

Prva postojanka je bil pri družini Kunstek, nekaj minut hoda od zbirališča. Njihova gorca leži na lepi
sončni legi, kjer je tudi idealno za rast vinske trte. Pri gorci so nas pričakali domači. Pripravili so nam
obilen prigrizek in kozarček dobrega vinca.

Naprej smo se odpravili v hrib nad Rjavico, do počitniške hiške sredi gozda, ki je v lasti Marjana
Čebularja.
Od tam pa je lep razgled na Rjavico in bližnjo okolico.
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Naprej nas je pot vodila do družine Srečka Žgajnerja, kjer so nas hčere pričakale in pogostile z vinom in zaseko.

Par korakov naprej smo se ustavili pri Stanku Žgajnerju in tudi tukaj so nas pogostili z dobrotami
in kozarcem vina. Pot se je nadaljevala skozi celo Sečovo, do gorce družine Gaberšek. Tam se nam je
prilegel topli obrok golaža in pa seveda dobra kapljica.

Že z mero dobre volje smo se podali čez Janino do družine Boršič. Med drugim so nas postregli z doma vloženimi jerebičjimi jajci, kar je redkost poskusiti. Zraven seveda ni manjkala
vinska kapljica.
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Ostala nam je še pot do Juneževe domačije, kjer so pripravile zaključek pohoda družine: Plemenitaš, Pirš, Kokot-Ogrinc, Poharc, Podgoršek in Bobek. Vsem gostiteljem se še enkrat zahvaljujemo za
gostoljubje in postrežbo.
V imenu organizatorjev se vam vljudno zahvaljujem.
Hrepevnik Janez

11

Gospodarjenje z društvenim vinom 2008

Ob zaključku degustacije je ostalo 180 litrov vina, od tega smo ga 50 litrov porabili na zaključni
prireditvi, za kletarjenje je ostalo 130 litrov vina.
Sponzorirali smo folklorni skupini Minerali, Radgonski in Celjski sejem, Miklavžev bazar in za dan
odprtin vrat trgovine Rogaška Cristal. Porabilo se je vso vino.
Hrepevnik Janez

12

Animacija članstva društva
in plačevanje članarin

Plačevanje članarin
UO društva vinogradnikov ROGAŠKA obravnava na svojih sejah problematiko neplačevanja članarin v tekočem letu. Uvedli smo tudi družinsko članarino, kar predstavlja ugodnost za družine z
odraslimi otroci, ki na ta način postanejo člani društva. Člani društva običajno plačujejo članarine
ob udeležbi na izobraževalnih predavanjih, katera so organizirana skozi vse leto. Na koncu leta smo
na 5. seji UO DV, ki je bila 9. 12. 2008 ugotovili, da je bilo plačanih le 145 članskih in 12 družinskih
članarin. Pojavi se problem prenašanja izterjave v naslednje leto, ko že nastane nova obveza plačila
članarine, zato ni pričakovati uspeha izterjave za nazaj.
Anton Klasinc
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13

Aktivnosti promocije društva vinogradnikov
in vin članov društva vinogradnikov

Promocijske aktivnosti za večjo prepoznavnost vin društva vinogradnikov
občine Rogaška slatina
Poslanstvo Društva vinogradnikov občine Rogaška Slatina je širjenje zavesti o pomenu vinske kulture z namenom, da čim več ljudi zazna in spozna čare rogaških vin in kulture pitja vina.
Odmevne prireditve, ki jih društvo organizira, pripomorejo k večji prepoznavnosti in naklonjenosti
določenih akterjev ter posledično večjemu povpraševanju oziroma prodaji vin.

Dobro izhodišče oziroma prednost pri trženju naših vin nam dajejo sledeči dejavniki:
- pestra in raznolika ponudba vin,
- ocenjena visoka kakovost vin,
- ekološka pridelava,
- tradicija vinogradništva,
- promocija vina »od ust do ust«,
- vključevanje v skupne promocijske akcije.
Društvo vinogradnikov občine Rogaška Slatina se je v letu 2008 predstavilo v različnih okoljih:
- Rogaška Slatina, ocenjevanje vin letnika 2007,
- Rogaška Slatina, Evropska ploščad, prireditev Kolesarskega kluba,
- Rogaška Slatina, Evropska ploščad, prireditev Turističnega društva Rogaška Slatina,
- Gornja Radgona, Radgonski kmetijsko živilski sejem,
- Celje, Mednarodni obrtni sejem,
- Maribor, KGZ Maribor, Prerez letnika 2007,
- Rogaška Slatina, Juneževa domačija, Tekmovanje Entente Florale 2008,
- Split, Zaključna prireditev Entente Florale Europe 2008,
- Ljubljana, Prodajalna Steklarne Rogaška-Magistrat,
- Rogaška Slatina, Kulturni center, Prireditev območne obrtno-podjetniške zbornice,
- Rogaška Slatina, Predstavitev vin v hotelih zdravilišča Rogaška Slatina.
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15 Članki članov UO in članov društva Reklamni oglasi
sponzorjev.
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Občni zbor društva – poročilo o poteku
občnega zbora

ZAPISNIK
OBČNEGA ZBORA

ki je bil v nedeljo, 29. 03.2009, ob 9.15 uri v » Restavraciji Sonce« Rogaška Slatina
Prisotnih je bilo 40 članov društva po listi prisotnih, ki je kot priloga sestavni del
tega zapisnika. 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
OVEROVATELJEV ZAPISNIKA
3. IZVOLITEV VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
4: .POROČILA
*Poročilo predsednika DV in UO ( poroča predsednik DV Ivan Mijošek )
*Finančno poročilo in potrditev bilance za leto 2008 ( poroča Jože Plemenitaš )
*Poročilo kletarja za leto 2008 ( poročevalec Jani Hrepevnik )
*Poročilo projektu »Calska gorca« (poročevalec Franci Jankovič )
* Poročilo Nadzornega odbora
* Poročilo Častnega razsodišča
5. RAZPRAVA PO POROČILIH
6. Program dela za leto 2009 ( poročevalec presednik DV Ivan Mijošek )
7. Potrditev Pravilnika o razvitju, čuvanju in nošenju prapora Društva vinogradnikov
občine RogaškaSlatina Rogaška
8. Izvolitev novega člana »Častnega razsodišča«.
9. Razno
Ad/1 .OTVORITEV OBČNEGA ZBORA
Tajnica društva je prisotne pozdravila in je prebrala dnevni red s pozivom na
morebitno dopolnitev. Predlagala je navzočim člane delovnega predsedstva, zapisnikarja
in dveh overovateljev zapisnika ter člane verifikacijske komisije.
Ad/2. IZVOLITEV DELOVNEGA PREDSEDSTVA, ZAPISNIKARJA IN DVEH
OVEROVATELJEV ZAPISNIKA
Soglasno je bilo izvoljeno delovno predsedstvo občnega zbora: za predsednika
Anton Klasinc, za člana Fanci Pobežin in Božo Kocjan, za zapisnikarja Vida Mlinar,
za overovatelja zapisnika Brigita Kregar in Drago Boršič.
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Ad/3. IZVOLITEV VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
Soglasno je bila izvoljena verifikacijska komisija: predsednik Hrepevnik Janez, za
člana Pohorc Bogomir in Hermina Bobek.
Predsednik delovnega predsedstva, g. Anton Klasinc, je pred pričetkom občnega
zbora prečital dnevni red občnega zbora , ki je bil soglasno sprejet.
Ad/4 .POROČILA
*Poročilo predsednika DV in UO ( poroča predsednik DV Ivan Mijošek )
*Finančno poročilo in potrditev bilance za leto 2008 ( poroča Jože Plemenitaš )
*Poročilo kletarja za leto 2008 ( poročevalec Jani Hrepevnik
*Poročilo o projektu »Calska gorca » ( poročevalec Franci Jankovič )
* Poročilo Nadzornega odbora
* Poročilo Častnega razsodišča
*Predsednik je podal poročilo o delu DV in UO, seznanil je navzoče člane
z realizacijo plana za leto 2008. Podal je podrobna poročila o izvedenih
izobraževanjih, o izvedbi prireditve in navedel vse aktivnosti društva v letu 2008.
*Finančno poročilo in bilanco je za leto 2008 podal blagajnik DV Jože Plemenitaš.
Poročilo je bilo obrazloženo po posameznih postavkah . Finančno poročilo je
hranjeno v arhivu računovodkinje društva.
*Poročilo kletarja za leto 2008 je podal kletar Janez Hrepevnik. Podal je natančno
poročilo o količinah društvenega vina.
* Poročilo Nadzornega odbora je podala predsednica ga. Brigita Kregar, pojasnila
je navzočim članom občnega zbora , da nepravilnosti po pregledu celotne
dokumentacije ni bilo ugotovljenih.
*Poročilo »Častnega razsodišča« je podal g. Jože Pleminitaš st. in pojasnil, da
razsodišče ni obravnavalo nepravilnosti v DV.
Ad/5 .RAZPRAVA PO POROČILIH
Po poročilih je predsednik delovnega predsedstva pozval vse navzoče k razpravi.
V razpravo se je najprej vključil g. Jakovič Franci in pojasnil, da je na seji
občnega zbora danes prisoten najemnik društvenega vinograda Polajžar Janez, ki
želi pojasniti zadeve v zvezi z najemom vinograda.
G. Janez Polajžar je pojasnil, da želi v letu 2009 prekiniti najemno pogodbo za
vinograd, ker zaradi pomanjkanja časa ne zmore vzorno skrbeti zanj, zato odstopa
od najema. Pojasnil pa je, da ostaja član društva, da želi aktivno pomagati pri negi
vinograda in da ima tudi v lasti stroje, s katerimi nam lahko pomaga pri obdelavi.
V razpravo se je vključil g. Jankovič Franci. Povedal je, da želi nekatere stvari zvezi
z Calsko gorco pojasniti, saj je to za njega osebno zelo obremenjujoče. Ko se
je društvo odločilo za nakup Calske gorce, je ime imel v mislih objekt, na
katerega bomo vsi ponosni. Pojasnil je, da se je takrat trudil po svojih najboljših
močeh, da so veliko postorili, in trudil se je, da so dobili najemnika za vinograd. Tudi
sam nisem bil zadovoljen z urejenostjo, samo takrat ni bilo druge opcije. G. župana
je poprosil za pomoč pri urejanju Calske gorce, ker društvo takšne naloge samo
ne zmore opraviti. Posej je izpostavil vprašanje v zvezi odprodaje objekta. Povedal
je, da bi to pomenilo izgubo objekta, na katerega bi lahko bili ponosni. Potrebno se
je prijaviti na razpise, prositi za pomoč občino in še druge pristojne ustanove.
Za obdelavo vinograda je predlagal, da se oceni, kaj so realne možnosti, da se
obdeluje , morda samo lažji del. Vsak posameznik se mora po svojih močeh truditi
za pridobivanje sredstev.
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Predsednik občnega zbora je pozval k besedi župana občine Rogaška Slatina mag.
Branka Kidriča.
Župan je najprej pozdravil se navzoče, ter opozoril na krizo, ki se že čuti tudi v
društvih. Pojasnil je, da ima občina preko 60 društev in da se pri delovanju čutijo že
nekatere težave. Zato je še posebej izpostavil odlično delovanje našega društva,
posebej na dejstvo, da smo strnili vrste in aktivno delamo in sodelujemo. Posebej je
izpostavil ustanovitev »Sekcije mladih vinogradnikov«. Zahvalil se je za vina, ki jih
je društvo sponzoriralo.
V zvezi z obetom »Calska gorca« je pojasnil, da občina takšen objekt potrebuje,
pojasnil je, da so se v teh letih pojavljala različna menja tudi na račun občine.
Zavod za spomeniško varstvo ima svoje zahteve in od tega ne odstopa, zato je
potrebno za obnovo napeti vse sile v pridobitev sredstev. Objekt mora pridobiti
gradbeno dovoljenje, opraviti je potreben popis del, pripraviti finančni načrt in urediti
vse potrebno, tudi pravico do solastništva oz. solastniškega ovrednotenega deleža ,da
se lahko občina prijavi na razpis.
Pojasnil je,da določene aktivnost že potekajo na ravni občinskih strokovnih služb in
predstavniki društva. Posebej je opozoril, da si občina ne lasti objekta, je pa potrebno
opredeliti oz. ovrednotiti delež solastništva . Aktivnosti potekajo, s strani občine je
dana vsa podpora, zavedati pa se je potrebno, da vsi navedeni postopki potrebujejo
čas.
G. Klasinc se je zahvalil županu za razumevanje in pripravljenost
strani občine.

sodelovanja s

Predsednik DV je pojasnil navzočim članom občnega zbora, da je bilo pri objektu
potrebno urediti še lastništvo opraviti geodetske odmeritve in ostale aktivnosti.
Aktivnosti UO društva potekajo v pravi smeri za ureditev oz . obnovo objekta.
G. Pirš je pojasnil, da je največ nalog v zvezi z Calsko gorco na strani občine,
zato se je zahvalil županu za pomoč, posebej pa je opozoril, da so to dolgotrajne
zadeve, da tudi nimamo zagotovil, da se bo uspelo na razpisu, zato moramo
stvari sprejemati in ocenjevati realno.
Po

razpravi je občni zbor soglasno

sprejel naslednje
s k l e p e:

- potrdijo se vsa podana poročila ;
- potrdi se finančno poročilo- bilanca za leto 2008 ;
- predsednika DV Rogaška Slatina se pooblasti da v zvezi z projektom » Calska
gorca »sklepa in podpisuje vso potrebno dokumentacijo in o tem obvešča člane
UO DV;
- občini Rogaška Slatina se dovoljuje vknjižba solastniškega deleža na objektu
»Calska gorca«.
Ad/8. PROGRAM DELA ZA LETO 2009 ( poročevalec predsednik DV Ivan Mijošek )
Predsednik DV je članom društva predstavil program dela za leto 2009. Program
dela za leto 2009 je v pismeni obliki, sestavni del tega zapisnika. Pojasnil je, da je
program sestavljen v okviru realnih možnosti delovanja društva.
Predsednik občnega zbora je pozval navzoče na dopolnitev programa in
razpravo.
Dopolnitev plana ni bila podana.
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Navzoči člani društva na občnem zboru so soglasno sprejeli
s k l e p:
da se sprejme in potrdi program dela za leto 2009.
Ad/7. Potrditev Pravilnika o razvitju, čuvanju in nošenju prapora Društva vinogradnikov
občine Rogaška Slatina Rogaška
Predlog Pravilnika o razvitju, čuvanju in nošenju prapora Društva vinogradnikov
občine Rogaška Slatina Rogaška je bil objavljen v brošuri društva, predlog je
obravnaval tudi UO društva . Na predlog ni bilo pripomb, zato je občni zbor
soglasno
sprejel
s k l e p:
da se v predloženi obliki sprejme Pravilnik o razvitju, čuvanju in nošenju prapora
Društva vinogradnikov občine Rogaška Slatina Rogaška.
Ad/8. Izvolitev novega člana »Častnega razsodišča »
Zaradi smrti člana Častnega razsodišča se predlaga izvolitev novega člana . Za
novega člana Častnega razsodišča se predlaga Plemenitaš Jožeta st..
Na predlog ni bilo pripomb, zato je občni zbor soglasno
sprejel
s k l e p:
da se za novega člana Častnega sodišča društva izvoli in potrdi član Plemenitaš
Jože st.
Ad/10.RAZNO
V razpravi je član g. Čakš izpostavil ustanovitev sekcije za ekološko pridelavo. G.
Klasinc je predlagal, da se pobuda sprejme, da se pripravi anketa in se na osnovi
podanih predlogov pobuda obravnava.
Predsednik DV Ivan Mijošek je seznanil člane društva , da je v teku postopek za
društveno internetno stran . Pridobivajo se ponudbe, menil je da bi bila to velika
pridobitev za člane društva,saj bi tako bili o delovanju društva še bolje informirani.
Občni zbor se je zaključil ob 10.30 uri.
Zapisnik zapisala:
Vida Mlinar l.r.
Overitelja zapisnika:
Hermina Bobek l.r.
Drago Boršič l.r.
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Delovni predsednik občnega zbora:
Anton Klasinc l.r.
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Govor predsednika DV ROGAŠKA g. Ivana Mijoška

Spoštovane vinogradnice, vinogradniki, vsi častilci in ljubitelji vina, lepo pozdravljeni tu v Restavraciji Sonce, na našem Občnem zboru društva vinogradnikov Občine Rogaška slatina.
Posebej bi med nami pozdravil g. župana mag. Branka KIDRIČA in gl. urednika Rogaških novic g.
Jožeta Strnišo.
Spoštovane članice in člani društva, leto je hitro minilo in za nami je kar nekaj uspešno opravljenih
projektov, ki smo si jih lani zadali in dovolite, da jih naštejem:
- Pokušina mladih vin in lepšanje ter ocena letnika,
- Druženje z našo specialistko za vinarstvo go. Tadejo Vodovnik Plevnik. Iz Kmetijskega ZavodaM
Maribor,
- Projekt -14. društveno ocenjevanje vin,
- Zaključna prireditev z podelitvijo diplom in vinogradniškim plesom,
- Projekt ocenjevanje vin smo uspešno opravili, saj smo imeli 150 vzorcev.
Steklarna Rogaška nam je bila sponzor pokalov za prvake in šampione .
- 6. aprila smo imeli predavanje: Prehrana in zaščita vinske trte.
- Z lobiranjem g. Cvetka Vinka imamo nameščeno Agrometeorološko postajo v vinogradu g. Franci
ja Ogrizka v Gaberniku. Obvestila se redno obnavljajo na internetni strani FITO INFO,
- 17. julija-Delavnica - Desetkanje pridelka,predavatelj je bil dipl. ing. agronomije Roman Štabuc,
Specialist za vinogradništvo na Kmetijsko gospodarskem zavodu v Mariboru,
- 9. septembra - Delavnica - Pridelava rdečih vin. Predavateljica je bila ga. Darja Bolha, enologinja in
direktorica Škofijske kleti Slovenska Bistrica. Predstavilo se je podjetje Jurana iz Maribora s svojim
prodajnim programom kvasovk ,encimov in drugih enoloških sredstev.
- 13. septembra - Društveni izlet oziroma strokovna ekskurzija.
S prepolnim avtobusom smo se napotili proti Podlehniku, kjer smo si ogledali novi nasad mini
teras v izrednih strminah, kjer imajo tudi namakalne naprave in nadaljevali do Ptujske gore, imeli
malico in ogled znamenite cerkve .Pot smo nadaljevali v Ptujsko klet, kjer smo imeli degustacijo
vin ob multimedijski spremljavi. Kosilo z degustacijo vin vinarjev Srednje Slovenskih goric in ogled
vinogradov, 100% uničenih od toče, kjer nismo videli grozda niti lista vinske trte. Zaključek izleta
smo imeli v Halozah, z večerjo in degustacijo haloških vin.
- 22. novembra- Martinov pohod. Zbrali smo se pri trgovskem centru Keros in se napotili do Kunste
kovih in nato pot nadaljevali do Žgajnerevih - Srečka in nato Staneta, potem do Gaberškovih in čez
Janino do Boršičevih, Škrablovih in zaključili na Juneževi domačiji. Veseli smo bili tega druženja, saj
smo z obiskom spoznali še spodnji del slatinskih vinogradnikov in njihove lepe kleti. Pohoda se je
udeležilo okrog 60 članov in članic društva, vsem gostiteljem pa velika hvala.
.
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- 13. feb. 2009 - na sedežu društva smo ustanovili sekcijo mladih vinogradnikov. Zbralo se je 25 mla
dih ljubiteljev vinogradov in častilk in častilcev vina, ki so s svojimi pisnimi izjavami potrdili, da želijo postati člani sekcije mladih vinogradnikov društva vinogradnikov Občine R.S. Potrdili so člana
UO društva g. Plemenitaša Aleša za vodjo sekcije mladih vinogradnikov Rogaške.
Spoštovane članice in člani društva, na ustanovitev te sekcije smo lahko ponosni. Zavedati se moramo, da je bodočnost vinogradništva odvisna od mladih, ki jih moramo narediti profesionalne
ali le ljubiteljske častilce vina. Sekcija mladih že šteje 30 članov in obveznost vseh nas starejših je,
da jim omogočimo strokovna, teoretična in praktična predavanja o kulturnem uživanju vina in da
spoznajo, da je vino edina plemenita pijača, vredna velikega spoštovanja.
- Projekt Calska gorca.
Na projektu Calska gorca so od lani na letos storjeni veliki premiki. Uredili smo vinograd, kri ni izgledal kot vinograd, ampak kot zapuščeni pašnik, poraščen s trnjem .Lotili smo se dela in smo trto
obrezali, povezali, okopali, postavili kole in stebre ter armaturo. Prav tako smo posadili 150 trsov, ki
nam jih je sponzorirala Kmetijska zadruga Juršinci in Trsničarstvo Bec Roman. Redno smo škropili
in kosili travo ter konec jeseni poškropili travo ob trsih z herbicidom. Danes je vinograd že obrezan
in dobiva podobo pravega vinograda, kar je velika zasluga Upravnega odbora društva in nekaterih
članov društva. V letu 2010 upam, da bomo imeli prvo trgatev v našem društvenem vinogradu.

Mapna kopija parcel Calske gorce:
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Že na lanskem občnem zboru smo sprejeli sklep o derazglasitvi Calske gorce kot kulturnega spomenika.
Opravil sem razgovor s podnajemnikom našega zemljišča nad gorco g, Janka Polajžerja, ki sporoča,
da odstopa od najemne pogodbe vsled preobremenjenosti in pomanjkanja delovne sile v svojem
podjetju, sam pa ne zmore obdelovati vinograda. Poprosil sem ga za pisno izjavo. Posebej sem vesel,
da se je g .Franci Jankovič, naš prvi predsednik in naš častni član društva obvezal, da bo vodja projekta Calska gorca. Obljubljam, da mu bom pomagal z vsem znanjem in voljo, da obnovimo gorco
in ji damo pravo vsebino. Ima pa tudi vso podporo upravnega odbora društva. Obvestiti vas moram,
da smo da smo koncem leta 2008, na zahtevo Občine Rog. Slatina, od Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije-območne enote Celje, dobili mnenje, da se s postopkom derazglasitve kulturnega spomenik Calske gorce ne strinjajo. Mnenje je podpisala vodja območne ga. Tanja Hohnec.
Projekt promocija vin, tudi tu smo bili aktivni, predstavili smo se na kmetijsko Živilskem sejmu v
Gornji Radgoni in na Obrtnem sejmu v Celju. In na raznih prireditvah v Rogaški in izven.
Rad bi se zahvalil za tako veliko udeležbo članov in članic našega društva, še posebej UO, za zaupanje in podporo pri delu.
Hvala vam.

V čast vinu in domovini!
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Obnova društvenega vinograda
pri Calski gorci

16

Društveni vinograd pri Calski gorci
Na 8. seji UO društva vinogradnikov občine Rogaška Slatina »ROGAŠKA«, dne 13. 5. 2009, je predsednik UO prisotne obvestil, da g. Polajžar, pogodbeni najemnik vinograda, odstopa od te pogodbe.
Že nabavljene vinogradniške stebre pa podarja društvu.
Na naslednji 9. seji UO DV »ROGAŠKA«, dne 15. 6. 2009, je bil sprejet sklep, s soglasno potrditvijo,
da se imenuje za gospodarja vinograda član UO, g. Drago Boršič.

17

Vinogradniška opravila v društvenem
vinogradu

Opravljena dela v društvenem vinogradu pri Calski gorci v letu 2009
REZANJE 20.3.2009

KOŠNJA IN KOPANJE

KOPANJE

Čebular Vojko
Hrepevnik Uroš
Mlinar Milan
Ogrizek Franci
Pirš Bojan
Plevčak Zvonko
Plemenitaš Aleš
Poharc Bogomir
Hrana - Pirš Bojan

Boršič Drago
Čebular Vojko
Hrepevnik Uroš
Mijošek Ivan
Ogrizek Franci
Plevčak Zvonko
Plemenitaš Aleš
Poharc Bogomir
Hrana – Ogrizek Franci

Čebular Vojko
Hrepevnik Jani
Ogrizek Franci
Plemenitaš Jože
Hrana – Čebular Vojko

SAJENJE TRSOV
Boršič Drago
Hrepevnik Jani
Hrepevnik Uroš
Ogrinc Dani
Klasinc Anton
Kočijar Božo

Koražija Edi
Plevčak Lea
Plevčak Zvonko
Plemenitaš Aleš
Plemenitaš Jože
Hrana – Hrepevnik Jani

4 - KOPANJE
Pirš Bojan
z delavci

VLEKA ŽICE IN POSTAVITEV
STEBROV
Boršič Drago
Plevčak Zvonko
Čebular Vojko
Plemenitaš Jože
Ogrizek Franci
Poharc Bogomir
Klasinc Anton
Hrana – Jus Milan
Klasinc Viktorija
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DRUŠTVO VINOGRADNIKOV »ROGAŠKA« DELOVNA AKCIJA - PIKNIK 23. 5. 2009
Boršič Drago
Cetko Franci
Hrepevnik Jani
Hrepevnik Miha
Hrepevnik Romana
Imenšek Alojz
Jus Milan
Jus Milan ml.
Kregar Drago

Koražija Franc
Kregar Gašper
Kregar Ambroš
Markovinovič
Mijošek Ivan
Miklavžič Lana
Novak Stane
Novak Štefanija
Ogrizek Franci

Pirš Bojan
Plevčak Lea
Plevčak Zvonko
Plemenitaš Aleš
Plemenitaš Jože
Polajžer Franc
Polajžer Jožica
Tešanovič Maja

Hrepevnik Jani - sponzorira les za WC in ga postavi,
Jus Milan - prispeval 5 l vina
Pirš Bojan - prispeval 3 l vina
Stojnšek Miran - pripeljal les za postavitev odra,
KOLINSKA - prispevala 36 l vode
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NABIRANJE KAMENJA
24. 5. 2009

KOŠNJA

KOPANJE
19. 6. 2009

Boršič Drago
Jus Milan
Koražija Edi
Mlinar Milan
Mlinar Vida
Ogrizek Franci in prijatelji
Plemenitaš Jože
Pobežin Franci
Škrabil Edi
Hrana – Mlinar Vida

Čebular Anton
Čebular Vojko
Kregar Drago
Kregar Gašper
Plemenitaš Jože
Malica – Čebular Anton

Boršič Drago
Hrepevnik Jani
Hrepevnik Miha
Koražija Edi
Kregar Drago
Ogrizek Franci
Plemenitaš Aleš
Plemenitaš Jože
Plevčak Zvonko
Malica – Jus Milan
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Ocenjevanja vin – predstavitev priprav na
ocenjevanje s finančno konstrukcijo, izvedbe in
zaključnim poročilom realiziranega ocenjevanja
Ocenjavanje vin, april 2009

Spomladi so zvezde bližje, v takem vzdušju se je odvijalo tudi 14. ocenjevanje
vin Društva vinogradnikov občine Rogaška
Vse se je začelo z lepim sončnim dnem, 14.4.2009, ko so člani DV občine Rogaška Slatina
pričeli z zbiranjem vzorcev za tradicionalno zbiranje vin, ki je tokrat potekalo že štirinajstič.
Vestni člani društva so tega dne zbrali 176 vzorcev, ki so jih sortirali in skrbno, v primerni
temperaturi skladiščili za ocenjevanje, ki je potekalo 16.4.2009 v Rogaški Slatini, v enkratnem
okolju Restavracije Sonce.
Strokovna ocenjevalna komisija je bila sestavljena iz 10 članov območnih strokovnih komisij
Slovenije za ocenjevanje vin in štirih članov društva, ki so opravili tečaj senzorike.
Ocenjevalna komisija je delovala v naslednji sestavi:
Komisija A
Mag. Anton Vodovnik
Tadeja Plevnik Vodovnik
Milivoj Trstenjak
Ivan Mijošek
Jani Jančič
Brigita Kregar-Drofenik
Jani Hrepevnik

Komisija B
Jožica Jesenek
Darja Bovha
Drago Kregar
Igor Horvat
Dušan Lorenčič
Suzana Pečnik
Aleksander Jurkovič
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V preverjanju je bilo 176 vzorcev, od katerih je bilo 15 vzorcev posebne kakovosti in dve penini.
Strokovna komisija je ugotovila, da je bilo 16 vzorcev neprimerne kakovosti, najpogostejše napake,
ki so se pojavile so bile: bekser, etilacetat, višji SO2 in oksidacija.
Izbrali smo prvake sort:

Vrsta vina - redna
trgatev
Bela zvrst
Beli pinot
Chardonnay
Laški rizling
Modri pinot
Renski rizling
Rumeni muškat
Sauvignon
Sauvignon
Sauvignon
Sivi pinot
Traminec
Zeleni silvanec

Ocena
Pridelovalec
18,34 VTK-Ogrizek
18,24 Družina Ogrinc
Grahovar
18,34 Zvonko
18,16 Ogrizek Martin
18,36 Klet Kregar
18,38 Namurš Franc
18,26 VTK-Ogrizek
18,18 Vrbek Branko
18,18 Pažon Robi
18,18 Rak Jožica
18,46 Presečki
18,22 Drovenik Anton
18,14 Boršič Drago

Prvak med suhimi vini je bil Modri pinot z oceno 18,36 , pridelovalec: Klet Kregar.
Šampion redne trgatve je bil Sivi Pinot 18,46, pridelovalec: Presečki .
Prvak
med suhimi
vini je
jebil
bilSJI-Laški
Modri pinot
z oceno
18,36 , pridelovalec:
Klet Kregar.
Šampion
posebne
kakovosti
rizling
19,43 , pridelovalec:
VTK-Ogrizek.
Šampionsoredne
trgatve
je bildanosti
Sivi Pinot
18,46, pridelovalec:
Presečki
.
Prvenstveno
vina dar
naravnih
in prizadevanj
posameznih
vinogradnikov
in vinarjev. V
Šampion
posebne
kakovosti
je
bil
SJI-Laški
rizling
19,43
,
pridelovalec:
VTK-Ogrizek.
letu 2008 smo lahko zabeležili zelo deževen začetek leta, kar je že v začetku povzročilo precej težav
s peronosporo, v nadaljevanju pa so sledile ujme s točo. Z doseženimi uspehi smo lahko vseeno
Prvenstveno
so vinaocene,
dar naravnih
in prizadevanj
posameznih vinogradnikov in vinarjev. V
zadovoljni,
kar dokazujejo
ki so biledanosti
podeljene
posameznikom.
letu 2008 smo lahko zabeležili zelo deževen začetek leta, kar je že v začetku povzročilo precej
težav s peronosporo, v nadaljevanju pa so sledile ujme s točo. Z doseženimi uspehi smo lahko
vseeno zadovoljni, kar dokazujejo ocene, ki so bile podeljene posameznikom.
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Podoba(diplome, brošura)
300 €
Društvo vinogradnikov Občine Rogaška Slatina18 €
Leto
2009
Lovrenčič(2
vzorca vina)
Plemenitaš(sir)
10 €
Ovrednotenje
ocenjevanja,
ki
je
potekalo
16.4.2009
Foto Zorin
100 €

v prostorih Restavracije Sonce.

Skupaj izdatki:

1318 €

175 vzorcev:
657 €in izdatki:
SkupniPrihodki:
saldo med
prihodki

393 €

Skupaj izdatki: 1318 €
Skupni saldo med prihodki in izdatki: 393 €
Vino od Vino
ocenjevanja:
210 litrov, ovrednotenje po 1,5 €.
od ocenjevanja: 210 litrov, ovrednotenje po 1,5 €: 315 €
Izkupiček ocenjevanja: 708 €

315 €

Izkupiček ocenjevanja:

708 €

Sponzorji 14. ocenjevanja:
14. ocenjevanja:
-Sponzorji
Steklarna Rogaška
(pokali)
- Izletniška
kmetija
Perkovič
(večerja zaključka ocenjevanja 23x)
- Steklarna Rogaška(pokali)
- Restavracija
Sonce Boštjan
s.p. (malice ocenjevalcev
spremljajočega23x)
osebja, prostor
- Izletniška
kmetijaHernaus
Perkovič(večerja
zaključkainocenjevanja
za -izvedbo
ocenjevanja,
ostale Boštjan
gostinske Hernaus
storitve) s.p. (malice ocenjevalcev in spremljajočega
Restavracija
Sonce
- Droga Kolinska-Rogaški
vrelci
(voda
in
brezalkoholne
prostor za izvedbo ocenjevanja, ostalepijače)
gostinske storitve)
- Vina Mijošek (prostor za pripravo ocenjevanja)
- Droga Kolinska-Rogaški vrelci(voda in brezalkoholne pijače)
- Podoba (sofinanciranje pri izdelavi diplom in brošure)
- Vina Mijošek(prostor za pripravo ocenjevanja)
- Foto Zorin (sofinanciranje pri fotografiranju in izdelavi slik)

-

Podoba(sofinanciranje pri izdelavi diplom in brošure)
Foto Zorin(sofinanciranje pri fotografiranju in izdelavi slik)

Rogaška Slatina, dne 11.5.2009

Rogaška Slatina, dne 11.5.2009

DragoDrago
Kregar Kregar
Vodja ocenjevanja
vin
Vodja ocenjevanja

OCENJEVANJE ROGAŠKA
2009 - 16.04.2009

1
2
3
4

št.
Vzorca
36
35
38
32

Priimek in ime

6

VTK - OGRIZEK
OGRIZEK MAJA
DRUŽINA HREPEVNIK
OGRIZEK MARTIN
KLASINC VIKTORIJA,
21
ANTON
29 GAJSTER EGIDIJ

7

22 ZBIL ALEŠ

8

26 STOPINŠEK DANIJEL
VINA MIJOŠEK - MIJOŠEK
33
IVAN
30 POLAJŽER JOŽICA, FRANC
39 DRUŽINA IMENŠEK - URBIČ
25 KLET JAKOPIN
9 VRBEK BRANKO
11 STOJNŠEK FRANC
16 ŽGAJNER SILVO
28 KLET JAKOPIN
14 PUHEK MIRKO
VINA MIJOŠEK - MIJOŠEK
37
IVAN
13 PLEVČAK ZVONKO
23 JURAS BORIS
17 ZATLER FRANC
19 DRUŽINA POBEŽIN
34 STRAŠEK JOŽE
7 ŠPILJAK DRAGUTIN
5 JESENEK STANKO
4 POSLEK MARIO
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Okoliš

Vrsta

Letnik

slad.

ocena

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

BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST

8,0
8,0
8,1
7,8

18,34
18,30
18,26
18,24

VRŠNA VAS

BELA ZVRST

7,2

18,20

LOČEN DOL
ROGAŠKA
SLATINA
ZG. NEGONJE

BELA ZVRST

7,5

18,20

BELA ZVRST

7,2

18,16

BELA ZVRST

7,2

18,12

ZG. NEGONJE

BELA ZVRST

7,9

18,10

LASTINE
IRJE
ZG. NEGONJE
ZIBIKA
DREVENIK
VELIKE RODNE
ZG. NEGONJE
TEKAČEVO

BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST

7,8
8,5
7,2
6,3
6,5
6,9
7,5
6,8

18,08
18,06
18,04
18,02
18,02
18,02
18,02
18,00

ZG. NEGONJE

BELA ZVRST

8,0

17,94

SLADKA GORA
ZG. NEGONJE
VRŠNA VAS
ZG. SEČOVO
VELIKE RODNE
KOSTEL BREGI
HRASTNIK
KLANJEC

BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST

6,8
7,2
7,0
7,1
8,0
6,0
6,0
6,0

17,92
17,90
17,88
17,88
17,86
17,76
17,74
17,70

Povp.

57

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

23 JURAS BORIS
17 ZATLER FRANC
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19 DRUŽINA POBEŽIN
34 STRAŠEK JOŽE
7 ŠPILJAK DRAGUTIN
5 JESENEK STANKO
4 POSLEK MARIO
20 KRIŽAN JOŽE
10 CAFUTA JOŽE
27 TRONTELJ EMIL
8 KOCIJAN BOŽO
12 KUŽNER ROBERT
1 ANTOLINC ZVONKO
3 PRESEČKI
2 CVETKO FRANC
5 DRUŽINA OGRINC
9 OBITELJ DEBELJAK
3 BORŠIČ DRAGO
8 POSLEK MARIO
4 ŽGAJNER SILVO
7 FIRAR FRANC
6 DRUŽINA KUNSTEK
2 CVETKO VINKO
1 DRUŽINA HREPEVNIK
1 PETRAČ DOO

1
2
3
4
5
6
7
8

15
5
14
6
13
12
4
10

9

8

10

9

11

11

12
13
14
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1

3
2
1
1
4
8
5
13
6
9
3
11
12
2
1
10
7
1

PIRŠ BOJAN
GRAHOVAR ZVONKO
STRAŠEK JOŽE
LORGER FRANC, METKA
DRUŽINA IMENŠEK - URBIČ
GRAHOVAR STANKO
PODHRAŠKI JOSIP
OGRIZEK MAJA
VINA MIJOŠEK - MIJOŠEK
IVAN
FIRAR FRANC
VINA MIJOŠEK - MIJOŠEK
IVAN
LORENČIČ ALENKA
KLET KREGAR
PLEVČAK LEA
GRAHOVAR STANKO
OGRIZEK MARTIN
OGRIZEK MAJA
DRUŽINA OGRINC
VREŽE JANI
PAŽON ROBI
BUT VLADO
ŠPILJAK DRAGUTIN
KRIŽAN JOŽE
RAK JOŽICA
PETRAČ DOO
ANDERLIČ LUKA
DRUŽINA HREPEVNIK
ZATLER FRANC
ČAKŠ MATIJA

ZG. NEGONJE
VRŠNA VAS
ZG. SEČOVO
VELIKE RODNE
KOSTEL BREGI
HRASTNIK
KLANJEC
IRJE
MAJŠPERK
LAŠE
SLADKA GORA
ZG. SEČOVO
SV. ROK
KRAPINA
ZG. GABERNIK
SP. NEGONJE
KOSTEL BREGI
LASTINE
KLANJEC
VELIKE RODNE
VINEC
TRŽIŠČE
ZG. GABERNIK
GRADIŠKI DOL
KRAPINSKE
TOPLICE
CEROVEC
MALI TABOR
VELIKE RODNE
VELIKE RODNE
IRJE
MALI TABOR
MALI TABOR
ZG. GABERNIK

BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELA ZVRST
BELI PINOT
BELI PINOT
BELI PINOT
BELI PINOT
BELI PINOT
BELI PINOT
BELI PINOT
BELI PINOT
BELI PINOT
CABERNET
SAUVIGNON
CHARDONNAY
CHARDONNAY
CHARDONNAY
CHARDONNAY
CHARDONNAY
CHARDONNAY
CHARDONNAY
CHARDONNAY

ZG. NEGONJE

CHARDONNAY

VINEC

CHARDONNAY

ZG. NEGONJE

CHARDONNAY

SLATENIK
CEROVEC
SLADKA GORA
MALI TABOR
ZG. GABERNIK
ZG. GABERNIK
SP. NEGONJE
SLADKA GORA
DREVENIK
PEČICA
KOSTEL BREGI
IRJE
LUŠEČKA VAS
TOPLICE
KRAPINSKE
CEROVEC
ZG. NEGONJE
VRŠNA VAS
KORETNO

7,2
7,0
7,1
8,0
6,0
6,0
6,0
7,1
6,5
7,4
6,1
6,6
5,5
5,9
5,9
7,8
9,0
7,4
8,2
7,8
8,0
8,0
7,0
6,5

17,90
17,88
17,88
17,86
17,76
17,74
17,70
17,62
17,60
17,60
17,54
17,38
17,32
17,10
16,90
18,24
18,18
18,14
18,06
18,02
17,94
17,90
17,50
16,50

17,83

7,0

18,30

18,30

9,0
7,2
9,0
7,4
8,5
8,1
7,2
8,0

18,42
18,34
18,34
18,28
18,28
18,26
18,24
18,24

7,4

18,20

7,5

18,18

8,0

18,18

6,8
6,5
6,2
7,0
7,5
7,9
7,8
8,5
7,8
8,0
7,2
8,0
8,1
7,0
5,9
8,0
7,9
7,5

18,06
17,78
17,54
18,04
18,16
18,08
18,00
18,00
17,98
17,98
17,90
17,82
17,82
17,76
17,40
17,12
16,78
17,72

6,8

17,56

7,0

17,46

7,0

17,44

6,0

16,90

2007

6,0

18,36

2006

2007
2007

1

3 STRAŠEK JOŽE

VELIKE RODNE

2

6 MIJOŠEK MLADEN, MARICA

ZG. NEGONJE

3

4 RAK JOŽICA

LUŠEČKA VAS

4

2 ANTOLINC ZVONKO

SV. ROK

1

4 KLET KREGAR
VINA MIJOŠEK - MIJOŠEK
3
IVAN
VINA MIJOŠEK - MIJOŠEK
5
IVAN
1 DROFENIK BRANKO

CEROVEC

CHARDONNAY
CHARDONNAY
CHARDONNAY
KERNER
LAŠKI RIZLING
LAŠKI RIZLING
LAŠKI RIZLING
LAŠKI RIZLING
LAŠKI RIZLING
LAŠKI RIZLING
LAŠKI RIZLING
LAŠKI RIZLING
LAŠKI RIZLING
LAŠKI RIZLING
LAŠKI RIZLING
LAŠKI RIZLING
LAŠKI RIZLING
MERLOT
MODRA
FRANKINJA
MODRA
FRANKINJA
MODRA
FRANKINJA
MODRA
FRANKINJA
MODRI PINOT

ZG. NEGONJE

MODRI PINOT

2006

6,5

18,30

ZG. NEGONJE

MODRI PINOT

2007

6,9

18,28

KAMNA GORCA

MODRI PINOT

5,9

17,86

2

583
4

2007
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17,88

18,17
18,04

17,75
17,72

17,34

18,20

4

2 ANTOLINC ZVONKO

SV. ROK

1

CEROVEC
ZG. NEGONJE

4

4 KLET KREGAR
VINA MIJOŠEK - MIJOŠEK
3
IVAN
VINA MIJOŠEK - MIJOŠEK
5
IVAN
1 DROFENIK BRANKO

MODRA
FRANKINJA
MODRI PINOT

1

6 PETRAČ DOO

2
3
4
5
1
2

4
1
2
3
9
8
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2

3

3

BORŠIČ TEREZIJA
KOCIJAN BOŽO
MIJOŠEK MLADEN, MARICA
ANDERLIČ LUKA
NAMURŠ FRANC
DRUŽINA PEČNIK

13 KRKLEC IVAN

4
5
6
7
8
9
10
11

6
7
11
3
5
10
1
2

12

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9
5
7
4
6
2
8
10
1

10

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

21
3
13
17
20
8
18
6
11
7
14
2
10
19

15

22

16
17
18
19
1
2
3

4
9
5
1
5
1
3

4

4

5
1
1
2
3
4
1

2
1
4
3
2
5
5

PAŽON ANTON
OGRIZEK MAJA
ROVIŠNJAK DRAGO
OGRIZEK MARTIN
OBITELJ DEBELJAK
PODHRAŠKI JOSIP
KLET KREGAR
FIRAR FRANC
VINA MIJOŠEK - MIJOŠEK
IVAN
VTK - OGRIZEK
MUŽINA SAMO
OGRIZEK MAJA
VRBEK BRANKO
JESENEK STANKO
STRAŠEK ANDREJ
DRUŽINA PEČNIK
HREPEVNIK UROŠ
DRUŽINA PLEMENITAŠ
VINA MIJOŠEK - MIJOŠEK
IVAN
STRAŠEK JOŽE
VRBEK BRANKO
PAŽON ROBI
RAK JOŽICA
KLET JAKOPIN
BRGLEZ STANKO
DRUŽINA IMENŠEK - URBIČ
HREPEVNIK MIHA
PRESEČKI
KRIŽAN JOŽE
BUT VLADO
KLET KREGAR
ČEBULAR VOJKO
VEHOVAR FRIDERIK

6,0

16,90

2007

6,0

18,36

MODRI PINOT

2006

6,5

18,30

ZG. NEGONJE

MODRI PINOT

2007

6,9

18,28

KAMNA GORCA
KRAPINSKE
TOPLICE
LASTINE
SLADKA GORA
ZG. NEGONJE
CEROVEC
TINSKO
SEDLARJEVO
DONAČKA
GORA
DREVENIK
ZG. GABERNIK
ČAČA VAS
ZG. GABERNIK
KOSTEL BREGI
MALI TABOR
CEROVEC
VINEC

MODRI PINOT

5,9

17,86

2006

7,1

18,06

2007

6,8
6,1
6,2
6,6
8,2
8,0

17,46
17,14
17,06
16,96
18,38
18,34

RENSKI RIZLING

9,2

18,34

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

8,0
8,0
8,5
7,2
8,0
8,3
7,0
7,2

18,32
18,32
18,28
18,26
18,18
18,18
18,16
18,10

ZG. NEGONJE

RENSKI RIZLING

9,2

18,10

ZG. GABERNIK
TRŽIŠČE
ZG. GABERNIK
ZIBIKA
HRASTNIK
IRJE
SEDLARJEVO
GRADIŠKI DOL
CEROVEC

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

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

18,26
18,22
18,16
18,14
18,12
18,08
18,06
18,06
18,02

ZG. NEGONJE

RUMENI MUŠKAT

7,0

17,84

SAUVIGNON
SAUVIGNON
SAUVIGNON
SAUVIGNON
SAUVIGNON
SAUVIGNON
SAUVIGNON
SAUVIGNON
SAUVIGNON
SAUVIGNON
SAUVIGNON
SAUVIGNON
SAUVIGNON
SAUVIGNON

9,0
6,6
7,8
8,4
9,0
7,2
8,5
6,8
7,4
7,0
8,1
6,4
7,2
9,0

18,34
18,18
18,18
18,18
18,16
18,08
18,06
18,02
18,02
17,98
17,98
17,96
17,96
17,92

SAUVIGNON

9,0

17,82

SAUVIGNON
SAUVIGNON
SAUVIGNON
SAUVIGNON
SIVI PINOT
SIVI PINOT
SIVI PINOT

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

17,58
17,56
17,40
17,34
18,46
18,12
18,12

7,9

18,04

6,5
5,6
9,5
8,2
8,1
11,0
9,0

17,76
17,78
18,44
18,22
18,10
18,10
18,24

VELIKE RODNE
ZIBIKA
DREVENIK
LUŠEČKA VAS
ZG. NEGONJE
ZG. NEGONJE
IRJE
ZG. NEGONJE
KRAPINA
IRJE
PEČICA
CEROVEC
SP. SEČOVO
PEČICA
DONAČKA
KOTNIK ROBERT
GORA
PLEVČAK ZVONKO
SLADKA GORA
GRAHOVAR ZVONKO
MALI TABOR
LORENČIČ DUŠAN, ALENKA SLATENIK
DRUŽINA PLEMENITAŠ
CEROVEC
PRESEČKI
KRAPINA
PLEVČAK ZVONKO
SLADKA GORA
VINA MIJOŠEK - MIJOŠEK
ZG. NEGONJE
IVAN
VINA MIJOŠEK - MIJOŠEK
ZG. NEGONJE
IVAN
DRUŽINA HREPEVNIK
GRADIŠKI DOL
POHARC BOGOMIR
PODTURN
DRUŽINA PEČNIK
SEDLARJEVO
DROVENIK ANTON
DREVENIK
PAŽON ANTON
DREVENIK
LESJAK MITJA
ZG. NEGONJE
TINSKO
NAMURŠ FRANC

RDEČA ZVRST
RDEČA ZVRST
RDEČA ZVRST
RDEČA ZVRST
RDEČA ZVRST
RENSKI RIZLING
RENSKI RIZLING
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2007

2007

2007

SIVI PINOT
SIVI PINOT
ŠIPON
TRAMINEC
TRAMINEC
TRAMINEC
TRAMINEC
ZELENI SILVANEC

17,34

2007

18,20

17,34

18,25

18,10

17,93

18,10
17,78

59

18,22

5
1
1
2
3
4
1
2
3
4
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2 DRUŽINA HREPEVNIK
1 POHARC BOGOMIR
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4 DRUŽINA PEČNIK
3 DROVENIK ANTON
2 PAŽON ANTON
5 LESJAK MITJA
5 NAMURŠ FRANC
3 BORŠIČ DRAGO
2 DRUŽINA OGRINC
1 BORŠIČ TEREZIJA
1 KORAŽIJA EDO, MARINKA
13 VTK - OGRIZEK
VINA MIJOŠEK - MIJOŠEK
IVAN
VINA MIJOŠEK - MIJOŠEK
10
IVAN
8

15 VTK - OGRIZEK
9

VINA MIJOŠEK - MIJOŠEK
IVAN

12 VTK - OGRIZEK
VINA MIJOŠEK - MIJOŠEK
IVAN
14 VTK - OGRIZEK
11

GRADIŠKI DOL
PODTURN
SEDLARJEVO
DREVENIK
DREVENIK
ZG. NEGONJE
TINSKO
LASTINE
SP. NEGONJE
LASTINE
PEČICA

ZWEIGELT

ZG. GABERNIK
ZG. NEGONJE

18,04

2005

29,0

19,43

2003

25,8

19,41

ZG. GABERNIK

SJI CHARDONNAY

2003

33,0

19,38

ZG. NEGONJE

SJI - TRAMINEC

2005

26,0

19,34

2003

28,0

19,31

2005

28,0

19,31

2003

29,0

19,25

2005

24,0

19,16

15,4

19,13

2007

21,0

19,05

2006
2006
1

14,2
8,0
12,2
9,0

18,76
18,73
18,41
18,24

ZG. GABERNIK
ZG. NEGONJE
ZG. GABERNIK

11

6 LEVAK DARKO

KRAPINA

12
13
14
15

4
1
3
2

LASTINE
SEDLARJEVO
SP. SEČOVO
VRH

VINA MIJOŠEK - MIJOŠEK
IVAN

18,04

2007
BARIQUE

19,39

ILOK

2

6,4

2007

27,0

5 ILOČKI PODRUMI D.D.

2

18,10
17,78

2005

10

1 ILOČKI PODRUMI D.D.

17,76
17,78
18,44
18,22
18,10
18,10
18,24
18,14
17,98
17,64

SJI - SAUVIGNON

ZG. GABERNIK

1

SJI - LAŠKI
RIZLING
SJI - RENSKI
RIZLING

6,5
5,6
9,5
8,2
8,1
11,0
9,0
7,6
7,1
6,0

ZG. NEGONJE

7 VTK - OGRIZEK

POLAJŽER JOŽICA, FRANC
DRUŽINA PEČNIK
ČEBULAR VOJKO
MLAKER FRANC

SIVI PINOT
ŠIPON
TRAMINEC
TRAMINEC
TRAMINEC
TRAMINEC
ZELENI SILVANEC
ZELENI SILVANEC
ZELENI SILVANEC
ZELENI SILVANEC

ILOK
ZG. NEGONJE

SJI - LAŠKI
RIZLING
SJI CHARDONNAY
SJI - TRAMINEC
LV - LAŠKI
RIZLING
JI - TRAMINEC
LD - RENSKI
RIZLING
IZ - KERNER
IZ- TRAMINEC
PT- SAUVIGNON
PT-SIVI PINOT
PENINA ROSE KLS.MT.
PENINA

PRINCEPS SUHA

18,31

PEGAZ

18,26

SUHA

18,06

Število
vzorcev

Ocenjenih

Povpr.
ocena

BELA ZVRST

39

34

17,88

BELI PINOT
CABERNET
SAUVIGNON

9

9

17,83

1

1

18,30

CHARDONNAY

15

14

18,17

KERNER

2

1

18,04

LAŠKI RIZLING

13

13

17,75

MERLOT

1

1

17,72

MODRA FRANKINJA

6

4

17,34

MODRI PINOT

5

4

18,20

RDEČA ZVRST

6

5

17,34

RENSKI RIZLING

13

12

18,25

RUMENI MUŠKAT

10

10

18,10

SAUVIGNON

22

19

17,93

SIVI PINOT

5

5

18,10

ŠIPON

1

1

17,78

TRAMINEC

5

4

18,22

Vrsta
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18,22

18,00

19,09

18,29
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19

Izobraževanje – povzetek letnega programa
izobraževanja in realizacija
Predavanje »Rez vinske trte«

Nekaj poudarkov predavanja z dne 9. 2. 2009 na temo »Rez vinske trte ter predstavitev prodajnega
programa s praktičnimi napotki za uporabo izdelkov podjetja METROB. Predavatelja sta bila Roman
Štabuc, univ. dipl. inž. kmet. specialist za vinogradništvo in Marko Kramer, univ. dipl. inž. kmet. prodajni svetovalec za vinogradništvo in vinarstvo.

Zbrali smo se na vinogradniško izletniški kmetiji JUS v Cerovcu pod Bočem. Udeležba je bila zelo
številčna. Nasveti g. Štabuca so za vinogradnike vedno zanimivi, predvsem pa koristni. Poudarek
rezi je na postavitvi izhodišča za uspešen in kakovosten vinski letnik. Pove pa tudi, da je vsaka rez za
katero se posamezen vinogradnik odloči prava. Poudari pa tudi, da je od obremenitve trte odvisna
kakovost pridelanega grozdja kot osnove za pridelavo kakovostnih vin.
Po uvodnem predavanju je sledil praktičen prikaz rezi v vinogradu g. Jus-a.
Predstavnik podjetja METROB nas je seznanil z vsemi novostmi iz njihovega prodajnega programa,
ki obsega sredstva za zaščito vinske trte, kot tudi enološka sredstva in druge pripomočke za vinogradništvo.
61
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Predavanje»ŠKODLJIVI ORGANIZMI V VINOGRADNIŠTVU« - bolezni in škodljivci
vinske trte ter preventivni ukrepi za njihovo preprečevanje.
Predava Iris ŠKERBOT univ. dipl. inž. agr. svetovalka na KGZ Celje
Izvedba predavanja je bila v petek, dne 27. marca 2009, s pričetkom ob 18.00 uri na »Vinogradniško
turistični kmetiji OGRIZEK Zg. Gabernik 13«.
Prisotni smo poslušali zanimivo predavanje o škodljivih organizmih, ki povzročajo v naših vinogradih veliko škodo. Velik vpliv na njihov razvoj je pogojen tudi s klimatskimi razmerami. Lahko
pričakujemo čedalje več ekstremnih dogodkov, kot velike količine dežja, silovita neurja, točo, daljša
sušna obdobja in posledično velik vpliv na razvoj rastlinskih bolezni. Zato moramo vinogradniki
upoštevati pri varstvu vinske trte nasvete stroke v luči klimatskih razmer.
Bolezni vinske trte so bile razložene podrobno. To so: peronospora, oidij ali pepelovka, siva grozdna
plesen, črna pegavost, rdeči listni ožig, kapi in različne oblike odmiranja trsov.
Virusne bolezni, ki okužijo nadzemne in podzemne dele vinske trte, bakterijske bolezni, kot je bakterijski ožig mladik vinske trte in bakterijski rak koreninskega vratu vinske trte in škodljivci vinske
trte, kot so trtna uš, pršica trsne kodravosti, trsna listna pršica šiškarica, rdeča sadna pršica, trsni
brstar, sovke, zemljomerka, grozdni sukači-pasasti in križasti sukači in drugi škodljivci.
Za zatiranje škodljivih organizmov v vinogradništvu je pomembna strategija varstva vinske trte.
Prva škropljenja izvajamo s kontaktnimi organskimi fungicidi, druga škropljenja s sitemiki in zadnja
s kontaktnimi fungicidi. Pomembno je, da pri tem upoštevamo priporočene škropilne programe.

PREDAVANJE:
1. ZELENA DELA V VINOGRADU in
2. ZAŠČITA PRI DELU S FITOFARMACEVTSKIMI SREDSTVI.
Predavatelja:
Roman Štabuc, univ. dipl. inž. kmet. specialist za vinogradništvo in
Irena Friškovec, univ. dipl. inž. agr. svetovalka na KGZ Celje
Izvedba predavanja v četrtek, dne 28. maja 2009, s pričetkom ob 17.00 uri na »Mijoškovem hribu v
gospodarskem objektu zraven kapele«.
Na slabo obiskanem predavanju smo najprej prisluhnili predavateljici ge. Ireni Friškovec, ki je predstavila osebna zaščitna sredstva pri uporabi FFS. Na projekciji monitorja je prikazala in obrazložila
praktično, z zakonodajo predpisano rabo osebnih zaščitnih sredstev. Na žalost se še vedno dogaja,
da vinogradniki tovrstne zaščitne ukrepe tudi v mnogih primerih površno izvajamo, ker se premalo
zavedamo škodljivih učinkov za naše lastno zdravje. Samo predavanje je bilo sigurno koristno, vendar kljub pobudi članstva na letnem občnem zboru društva, da se naj tovrstno predavanje organizira, je bilo zelo slabo obiskano.
S predavanjem je nadaljeval g. Roman Štabuc in nanizal nekaj osnovnih zakonitosti pravočasne
in temeljite oskrbe trte kot edino pravo pot uresničitve vinogradnikove pridelovalne vizije za doseganje pridelovalnega cilja. Predstavil je tudi najnovejše izsledke stroke nemških vinogradnikov o
uvajanju ukrepov oskrbe vinske trte s ciljem pridelave vrhunskih vin.
Sledil je praktičen prikaz oziroma demonstracija zelenih del v vinogradu predsednika društva vinogradnikov g. Ivana Mijošek.
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PREDAVANJE »Priprava na trgatev in značilnosti dozorevanja grozdja vinskega
letnika 2009«, ki je bilo v ponedeljek, 21. septembra 2009, s pričetkom ob 17.00
uri na sedežu društva v »Viteški sobi« -restavracija SONCE.
Predavala je Tadeja Vodovnik Plevnik, univ. dipl. inž. agr. specialistka enologinja
iz KGZ Maribor.
V uvodu je prisotne seznanila z rezultati strokovne službe KGZ Maribor, ki redno ugotavljanja dozorevanja grozdja vinorodnega okoliša Štajerske. Analize dosedanjih ugotovitev kažejo, da se nam
obeta nadpovprečna kakovost vinskega letnika 2009. Pridelek bo manjši v tistih vinogradih, ki so
bili v letu 2008 močno prizadeti od toče. Pomembno je, da spremljamo dozorevanje grozdja in se
za trgatev odločimo ob popolni zrelosti. Pomembna je predpriprava na trgatev, da postorimo vse
potrebno v kleti, si pravočasno priskrbimo enološka sredstva in upoštevamo navodila in pozitivno
prakso umnega kletarjenja.
V nadaljevanju predavanja je Aleš Grobin, univ. dipl. inž. agr. iz prodajno svetovalne službe »METROB d.o.o.« predstavil opremo in enološka sredstva za pridelavo in nego vin.
S predstavitvijo prodajnega programa, s poudarkom na enoloških sredstvih je nadaljeval Andrej
Markovič, univ. dipl. inž. agr., svetovalec iz podjetja JURANA d.o.o. Maribor.
Anton Klasinc

20

Izlet oz. strokovna ekskurzija društva
vinogradnikov

Vinogradniški izlet v Kutjevo 12.9. 2009
Na tokratni izlet smo se za spremembo odpravili v sosednjo Hrvaško. Na avtobus smo vstopili na
mejnem prehodu Rogatec, kjer nas je na hrvaški strani čakal avtobus prevozništva »Presečki«. Mimogrede, g. Presečki je tudi član našega VD. Pot do kleti Kutijevo je bila kar dolga. Po prihodu so nas
gostitelji najprej pospremili v restavracijo na obilno malico.

Takoj za tem je sledil ogled velike vinske kleti, z obširno predstavitvijo njihovega vinogradništva.
Sledila je odlično vodena degustacija njihovih vin.
Nadaljevali smo pot do »Vinogradništva Enjingi«, za katerega je značilna ekološka pridelava grozdja. Bili smo lepo sprejeti, predstavnica lastnika iz Madžarske nam je predstavila celotno strategijo
gospodarjenja v njihovih vinogradih.
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Po ogledu vinske kleti je sledila degustacija vin. Z vožnjo med vinogradi smo si še ogledali reprezentančni objekt, v katerem gostijo večje skupine ob posebnih priložnostih.
Nazadnje smo se ustavili na »Gospodarstvo Kezele – vino«, kjer je bilo predvideno pozno kosilo pa
tudi degustacija njihovih vin. Tukaj smo doživeli poseben sprejem – dobrodošlico z aperitivom pred
gostinskim lokalom.

Po ogledu celotnega gospodarstva, ki med drugim razpolaga z apartmajskimi hišicami, je sledilo
kosilo. Priprava le-tega je bila nekaj posebnega, saj so ga pripravljali pred nami.

Sledila je še degustacija njihovih vin. Tako smo zaključili s programom izleta katerega je pripravil
in organiziral naš predsednik VD, g. Ivo Mijošek. Ostal nam je le še povratek proti domu v poznih
večernih urah.
Anton Klasinc
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Prireditev društva

Dan odprtih vrat slatinskih vinogradnikov 2009
Vroč avgustovski petek ni bil ovira za obiskovalce dogajanja na evropski ploščadi z naslovom Dan
odprtih vrat Društva vinogradnikov in vinarjev Rogaška Slatina. Prireditev je spremljal bogat kulturni program, ki ga je povezovala Mimica Kidrič, častna članica Društva vinogradnikov in vinarjev.

Nastopili so tamburaši iz Rogatca, glasbena šola Marjana Čebularja, ljudske pevke Deteljica, folklorna skupina Minerali ter člani moškega pevskega zbora.
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Predstavile so se turistične kmetije: kmetija Perkovič iz Rogaške Slatine, kmetija Ogrizek iz Zg. Gabernika, kmetija Pečjak iz Sedlarjevega ter turistična kmetija Marjanca iz Rogaške Slatine. Na stojnicah so ponujali svoje pridelke oziroma izdelke: Jožica Čukaj z ročno vezenimi prtički, suho sadje
in žganje sta ponujala Štefka in Stane Novak, od dobrot se je trla stojnica društva Gaja. Ker je bila
prireditev namenjena predstavitvi slatinskih vinogradnikov, seveda ni smelo manjkati vinca. Ker pa
je dobro vince še boljše, če ga ponudimo v pravem kozarcu, je bila tam stojnica Steklarne Rogaška,
kjer so poskrbeli, da lahko dobro vino pride še do boljšega izraza.
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Med obiskovalci, ki so ta dan uživali na evropski ploščadi, so bili tudi poslanec dr. Vinko Gorenak,
predsednik združenja slovenskih trsničarjev ter direktor zadruge Juršinci Simon Toplak ter župan
občine Rogaška Slatina, mag. Branko Kidrič.
Boris Fuhrer

68

Društvo vinogradnikov Občine Rogaška Slatina

Leto 2009

22

Martinov pohod vinogradnikov

Vinogradniški martinov pohod 2009
Za ta pohod smo se odločili, da se zberemo pri Calski Gorci, kjer smo se sobotnega deževnega jutra
tudi dobili. Sledila je štartnina s kozarci in obešanko, kar je obvezna oprema na pohodu, tisti dan
tudi dežnik. Pot nas je vodila navzgor, proti gorci družine Pirš, na začetku še z dežniki. Pričakal nas je
gospodar, z degustacijo svojih vin in zakusko.
Naprej nas je vodila dokaj zahtevna pot do družine Plemenitaš. Tudi tukaj so nas pogostili s prigrizkom in kozarcem vina. Po kratkem postanku smo se odpravili naprej mimo Škofove domačije, pot
pa se je strmo dvigala do ceste, ki vodi do brunarice Stojnška Mirana.
Tam sta nas pričakala gostitelja in nas pogostila s šilcem domačega žganja ter dobro pikantno gobovo juho. Na tem pohodu je bila to najvišja točka pohoda s čudovitim pogledom na Rogaško Slatino
in Hrvaško Zagorje.
Sedaj nas je pot vodila le še navzdol, do prijatelja Janka Zupanca, ki se ukvarja z žganjekuho. Z
veseljem nas je postregel z nekaj vzorci destilatov in žganja z namočenim sadjem. Tukaj se je tudi
končal pohod, vendar je bilo potrebno priti nazaj do zbirnega mesta. Vsem gostiteljem se še enkrat
zahvaljujemo v imenu organizatorjev pohoda in v imenu celotnega društva.
Hrepevnik Janez
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Delo z mladimi vinogradniki

Vabilo mladim vinogradnikom
Društvo vinogradnikov Rogaška Slatine deluje že 13 leto.
V tem času je za konstantno višalo kakovost vin na našem
področju in organiziralo številna strokovna predavanja s
priznanimi predavatelji, tečaje kletarjenaja ter tečaje pokuševalcev oz. degustatorjev vin, strokovne ekskurzije po Sloveniji in tujini, vsakoletni pohod po kleteh svojih članov…
Letos pa se pod okriljem Društva vinogradnikov ustanavlja
“sekcija mladih vinogradnikov”.
Namen sekcije bo povezati mlajše ljubitelje vin, kar bo
omogočilo druženje, pohode ter degustacije po posameznih kleteh, izlete, v kolikor pa se pokaže interes tudi organiziranje strokovnih izobraževanj ter prireditev.
Zatorej vabimo vse zainteresirane, da se nam pridružijo pri
ustanovitvi sekcije mladih.
Prvič se bomo zbrali v petek, 13.02.2009, ob 18. uri v viteški dvorani na sedežu društva vinogradnikov (pod restavracijo Sonce, Celjska cesta 9). Vabljeni.
V upanju, da se vidimo, Te lepo pozdravljam,
Aleš Plemenitaš
040/120-523
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Zgodilo se je. Ustanovljena sekcija mladih društva vinogradnikov Občine Rog. Slatina, v Rog. Slatini
V petek, 13.02.2009, na sedežu društva v viteško degustacijski sobi pod restavracijo Sonce.
Predsednik društva:Ivan Mijošek

Poročilo o ustanovitvi »SEKCIJE MLADIH« društva vinogradnikov Rogaška
Društvo vinogradnikov Rogaška Slatina uspešno deluje že 13 leto. V tem času je za konstantno
višanje kakovosti vin na našem področju organiziralo številna strokovna predavanja s priznanimi
predavatelji, tečaje kletarjenja ter tečaje pokuševalcev oz. degustatorjev vin, strokovne ekskurzije v
Sloveniji in tujini, vsakoletni pohod po kleteh svojih članov…
V tem času je društvo dajalo poudarek predvsem lastnikom vinogradniških površin, ne pa toliko
tudi njihovim naslednikom.
Upravni odbor društva se zaveda dejstva, da je prihodnost našega vinogradništva brez podmladka
vprašljiva. Zatorej se je upravni odbor društva vinogradnikov s ciljem ohranjanja družinske tradicije
in kulture vinogradništva odločil, da z letošnjim letom ustanovimo »sekcijo mladih vinogradnikov«.
Namen sekcije je povezati mlajše ljubitelje vin ter vzpodbuditi in prenesti vinogradniški čut na mlajše rodove.
Predvideno delovanje sekcije mladih bo v medsebojnem druženju, udeležbi na pohodih ter degustacijah po posameznih kleteh, izletih.
Prav tako želimo prenesti znanja, pridobljena v 13. letih delovanja društva, na mlajše vinogradnike,
zatorej je vsebina sekcije mladih tudi organiziranje raznih strokovnih izobraževanj in prireditev.
Dne 13.02.2009 ob 18. uri smo se prvič zbrali v viteški dvorani, na sedežu društva vinogradnikov. V
sekcijo mladih se je prvi dan vpisalo 25 članov. Naknadno, preko pošte, smo prejeli še dodatnih 5
prijav, tako da sedaj že štejemo 30 članov. Po ustnih dogovorih in zagotovilih upravičeno pričaku70
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jemo še dodatni vpis, tako da lahko optimistično pričakujemo številko 40 članov do konca koledarskega leta 2009. Na tem mestu moram omeniti, da smo zelo pozitivno presenečeni ob tolikšnem
odzivu, hkrati nam je to potrditev, da je bila sekcija mladih potrebna in je to korak v pravo smer.
Organizacijsko povezovanje in vodenje sekcije ob pomoči upravnega odbora društva prevzemam
Aleš Plemenitaš.
Naši prvi koraki so predvideni v obliki spomladanskega pohoda po naših kleteh, kjer se lahko bolje
spoznamo, ter organiziranje prve degustacije. Zaenkrat se bomo priporočili za predstavitev vinogradnikov iz lastnega društva in tako organizirali prvo degustacijo predvideno na sedežu društva.
Prilagam seznam trenutno včlanjenih v sekcijo mladih vinogradnikov društva vinogradnikov Rogaška.
Lep vinogradniški pozdrav,
Aleš Plemenitaš

Poročilo o prvem predavanju ter degustaciji »SEKCIJE MLADIH«
društva vinogradnikov Rogaška
Po ustanovitvi sekcije mladih (13.02.2009) smo se v petek, 08.05.2009, ob 17h zbrali na sedežu društva z namenom vodene degustacije ter poslušanja dveh predavateljev in sicer:
ga. Tadeja Plevnik – spec. za vinarstvo na kmetijsko-gospodarskem zavodu v Mariboru, predavanje
o »spoznavanju ter okušanju vin«. ter g. Edi Kužner - inž. hotelirstva, predavanje o umetnosti dobre
kuhinje združene s poznavanjem vin ter njihovo skladnost z jedmi, torej o »enogastronomiji«.
Žal je zaradi bolezni g. Kužner odpovedal predavanje, v celoti je predavanje in vodenje degustacije
prevzela ga. Tadeja Vodovnik.

Ga. Tadeja je predavala o osnovah spoznavanja ter načinu okušanja vin.
Da pa ni bo ostalo samo pri suhih besedah in skominah je sledila vodena degustacija vin iz pestre
ponudbe naših slatinskih vinogradnikov – članov društva.
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Poskušali smo vina sledečih vinarjev:
Vinogradništvo OGRIZEK:
LR
sladko 2003 SJI
RR
sladko 2007 PT
CH
polsuho
2007
SA
polsladko
2008
Vina JANKOVIČ:
RR
suho 2005
CH
suho 2007
MP
suho 2005
MF
suho
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Gospodarjenje z društvenim vinom 2009

Na degustaciji nam je ostalo 200 litrov vina, nakar smo ga za zaključno prireditev porabili 40 litrov.
160 litrov je bilo skletarjenega in porabljenega za folklorno skupino Minerali, za Radgonski in Celjski
sejem, za dan odprtih vrat na Evropski ploščadi in kolesarsko prireditev.
Hrepevnik Janez

25 Animacija članstva društva in plačevanje članarin
Plačevanje članarin
Nadaljuje se problematika nerednega plačevanja članarin. Na 8. seji UO DV, dne 8. maja 2009, smo
se seznanili z vpisanim številom članov našega društva, ki je štelo 237 članov. Dogovorili smo se , da
si razdelimo naloge osebnega razgovora s posameznimi neplačniki članarine in jih povprašamo, če
še želijo v bodoče ostati člani našega društva. Na koncu smo ugotovili, da nismo bili prav uspešni.
Od 237 vpisanih članov je bilo plačanih 116 članskih in 20 družinskih članarin, kar predstavlja v primerjavi z letom poprej (2008) 15,4 % padec.
Anton Klasinc
72

Društvo vinogradnikov Občine Rogaška Slatina

Leto 2009

26

Aktivnosti promocije društva vinogradnikov in
vin članov društva vinogradnikov Rogaška

Z roko v roki za večjo prepoznavnost vin območja Rogaške Slatine
V letih 2009 in 2010 je Društvo vinogradnikov občine Rogaška Slatina izvedlo mnogo aktivnosti na področju promocije
vin, pridelanih na območju naše občine. Promocija vina je
zaradi tehnološkega razvoja in družbenih sprememb postala
del kulture. Vino je kot hrana klasičen element slovenske kulture in kot izdelek tudi tržni segment.
Predstavniki društva vinogradnikov smo s svojo prisotnostjo
popestrili številne prireditve, bodisi s skupnimi ali samostojnimi predstavitvami ter na ta način bogatili in širili vinsko kulturo v kraju in širše.
Promocija vina se je izvajala skozi najrazličnejše aktivnosti:
- predavanja,
- ocenjevanje vina,
- degustacije v hotelih,
- predstavitve na sejmih (Radgonski sejem, Mednarodni
obrtni sejem v Celju, Turizem in prosti čas),
- sodelovanje z razvojno agencijo Sotla,
- sodelovanje s Steklano Rogaška,
- izvedba Martinovega pohoda in martinovanja na Evropski ploščadi v sodelovanju z Javnim
zavodoma Turizem Rogaška Slatina,
- delo z mladimi vinogradniki na področju najučinkovitejših poti trženja vina,
- otvoritev Calske gorce,
- organizacija in izvedba izleta članov društva vinogradnikov,
- oglaševanje in predstavitev v medijih,
- sodelovanje z Zavodom za kulturo Rogaška Slatina.
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V letu 2010 je bila zaključena obnova Calske gorce, kulturnega spomenika, katerega upravnik je
postalo Vinogradniško društvo občine Rogaška Slatina. Objekt sam in vinograd ob njem sta lepo
izhodišče za mnoge aktivnosti našega društva, kamor sodijo prvenstveno promocijske aktivnosti v
sodelovanju z ostalimi akterji gospodarskega, družbenega in društvenega življenja v našem kraju.
Drago Kregar
74

Drago Kregar
Podpredsednik
društva l.
POROČILO GOTOVINSKO POSLOVANJE
ZA
2008
Društvo
vinogradnikov
Občine Rogaška Slatina
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POROČILO- POSLOVNI REZULTAT ZA OBDOBJE JANUAR-DECEMBER 2009
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV ROGAŠKA
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV ROGAŠKA

27 finančnega
Pregledposlovanja
finančnega
poslovanja društva
14 Pregled
društva

PRIHODKI
PRIHODKI
Donos iz leta 2007
Str. postavitve žične armature vinograda(Jager-žica)
Članarina
Koledarji
Str.
postavitve žične armature vinograda(Jager-žica)
Stroški drobnega inventarja (KZ -sekira,kramp, vedro,samokolnica)
Prihodki
iz občinskega
Stroški
drobnega
(KZ -sekira,kramp, vedro,samokolnica)
Ocenjevajnje
vininventarja
2008proračuna
Stroški pisarniškega materiala ( znamke)
Prihodki
iz
prodaje
( Steklarna
Rogaškareklamiranje) kompenzacija
Stroški
pisarniškega
materiala
( znamke)
Prodaja kozarcev -storitev
ploščad
POROČILO
GOTOVINSKO
POSLOVANJE
Nakup blaga (Steklarna Rogaška- trofeje,kozarci)-kompenzacija
Prihodki
od obresti
Nakup
blaga
(Steklarna
Donatrostvo
za brošuroRogaška- trofeje,kozarci)-kompenzacija
Stroški storitev (RST- tisk,ozvočenje,ocenjevanje vin,članarina Vinis)
Drugi
finančni
prihodki
Stroški
storitev
(RST- tisk,ozvočenje,ocenjevanje
vin,članarina Vinis)
Izlet
Haloze
DRUŠTVO
VINOGRADNIKOV
ROGAŠKA
Stroški
storitev
plačilnega prometa
(banka)
Stroški
storitev
plačilnega
prometa
(banka)
Prodaja
kozarcev
–
Martinov
pohod
Stroški knjigovodstva
Stroški
knjigovodstva
Koledarji
2009
Stroški
reprezentance
AM-AM
Stroški
reprezentance AM-AM
PRIHODKI
Dotacije drugim društvom ZDVV -Vinis donacija
Dotacije
drugim
društvom ZDVV -Vinis donacija
PRIHODKI
SKUPAJ
Donos iz leta
2007
Amortizacija
zgradb
PRIHODKI zgradb
SKUPAJ:
Amortizacija
Koledarji
Drugi
finančni odhodki
Drugi
finančni odhodki
IZDATKI
Ocenjevajnje vin 2008
IZDATKI
Poštnina
(brošura+računi
IZDATKI
SKUPAJ:
Prodaja kozarcev
- ploščad16x)
Potrošni material
IZDATKI
SKUPAJ:(Jager-antracol, KZ - gnojilo)
Izlet
UO
DV
(Čuček
Džurmanec)
Donatrostvo za brošuro
Steklenice
+
zamaški
Kregar
Izlet
Haloze
SALDO
SALDO
Brošura kozarcev
Fotolik – Martinov pohod
Prodaja
Oblikovanje
Brošure - Rajh
Koledarji 2009
Klobuki gratis (Lovrenčič, Ratej, Strehovec, Kidrič, Gobec, Čuček)
Stanje na TRR na dan 31.12.2009 znaša 4.190,34€
Stanje
na 2008
TRR
na
dan
31.12.2009
Koledarji
(RST
Dolšak
Vojko) znaša 4.190,34€
PRIHODKI
SKUPAJ
Polog na TRR
Pripravil:
Pripravil:
IZDATKI
Jože
Plemenitaš
Jože Plemenitaš
IZDATKI
SKUPAJ
Blagajnik
Rogaška
Poštnina DV
(brošura+računi
16x)
Blagajnik DV Rogaška
Izlet UO DV (Čuček Džurmanec)
Steklenice + zamaški Kregar
Brošura Fotolik
SALDO
Oblikovanje Brošure - Rajh
Klobuki gratis (Lovrenčič, Ratej, Strehovec, Kidrič, Gobec, Čuček)
Koledarji 2008 (RST Dolšak Vojko)
Polog na TRR

JANUAR-DECEMBER
JANUAR-DECEMBER
79,00
716,77
2.122,00
716,77
1.011,00
86,54
2.333,50
86,54
127,00
714,14
1.870,01
714,14
125,00
2008
1.870,01
7,56
1.870,01
625,00
543,80
83,86
543,80
214,00
73,83
73,83
220,00
492,28
492,28
640,00
179,18
179,18
JANUAR-DECEMBER
50,00
50,00
3.041,00
79,00
243,38
6.416,93
243,38
1.011,00
3,57
3,57
127,00
28,00
5.081,30
125,00
107,80
5.081,30
450,00
625,00
25,00
214,00
1.335,63
1.335,63
700,00
220,00
100,00
640,00
180,00
540,00
3.041,00
422,00

Poročilo, poslovni rezultat za obdobje januar- december 2009

2.445,00
28,00
Pripravil
450,00
Jože plemenitaš
25,00
Blagajnik DV Rogaška
700,00
596,00
100,00
180,00
540,00
422,00

sponzorjev.

SALDO

Calska gorca
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Pripravil:
IZDATKI
SKUPAJ
Jože Plemenitaš
Blagajnik DV Rogaška

ZA

596,00

15 Članki članov UO in članov društva Reklamni oglasi
sponzorjev.

Pripravil:
Današnji čas je veliko ljudi, ki ljubijo pešačenje in si
Jože Plemenitaš
joBlagajnik
ogledovanje
okolice Rogaške Slatine. Njihovemu
DV Rogaška

privoščiočesu ni
vLeto
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Tako stanje je trajalo po mojem drugem mandatu kar nekaj let.
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bila pogoj za prijavo na razpis za državna in evropska sredstva, kar je celo zadevo še otežilo in jo
odmaknilo v prihodnost, ko bodo boljši časi. Toda o pokojnih raje vse lepo.
Novo vodstvo pod taktirko Ivana Mijoška je za delo resno zagrabilo in prišlo je do razčiščevanja
zakaj se je zataknilo pri obnovi. Vesel sem bil, da sem lahko, če ne drugje, na občnih zborih društva,
pojasnil vzroke. Menil sem, da se je potrebno resno pogovoriti z g. Polajžerjem in mu jasno postaviti
zahtevo ali se naj posveti vinogradu ali pa bo društvo razveljavilo najemno pogodbo. Letos na občnem zboru je Ivan Polajžer javno podal izjavo, da od pogodbe odstopa in prepušča vinograd nazaj
društvu brezplačno, kar je razjasnilo dolgoletno dilemo.
Ivan Mijošek je iskal možnosti za obnovo takoj, ko je prevzel funkcijo predsednika, seveda s podporo upravnega odbora društva. Vprašanje, ki je bilo odprto, pa je bilo ali upoštevati navodila Zavoda
za spomeniško varstvo in opustiti obnovitev verande, ali sploh iti po tej poti? Na nasvet gospe
Hohnjec iz Zavoda se je poizkusila ubrati pot odvzema statusa etnološkega spomenika, ki pa je
bila zavrnjena. Upravni odbor je sklenil, da bo obnovo vzel v svoje roke, ker pomoči širše skupnosti
tako ni za učakati. Bilo je mnogo razgovorov, v Rogaški je bil kar nekajkrat Dr. Vito Hazler, etnolog iz
Ljubljane in sedanji predsednik društva, ki je vseskozi peljal aktivno politiko, ki je morala pripeljati
do rezultatov.
Iz občinske strani je bil ves čas angažiran in zadolžen za spremljavo in svetovanje arh. Tomaž Strehovec. Zelo opazno vlogo in skrb pa je vodil sam župan, mag. Branko Kidrič. Zahteval je strokovni
pristop in izdelavo projektne dokumentacije, ki jo je bila pripravljena financirati občina. Tako je bila
skupaj izbrana firma Toring d. o. o. iz Rogatca in kmalu je bila naročena projektna dokumentacija
izdelana in predložena. Upoštevale so se vse smernice za obnovo spomeniško zaščitenega objekta.
In ko smo dobili odgovor Upravne enote, da ne rabimo za obnovo gradbenega dovoljenja, nas je
poklical župan in najavil možnost, da se bo občina prijavila na razpis Ministrstva za kmetijstvo RS.
Stroj je stekel bi lahko rekli. Strokovne službe so na občini pripravile tudi »Pogodbo o ustanovitvi
stavbne pravice« in pozvali predsednika Društva vinogradnikov, da pogodbo podpiše. Ta dogodek
se je zgodil prejšnji teden in zasijala nam je luč na koncu tunela. Mogoče pa le bo……
Župan nama je z Ivanom pojasnil mnogo podrobnosti kaj je bilo vse potrebno, da smo prišli do
faze prijave na razpis. Nemogoče je vse napisati, vsekakor pa je to priložnost za zahvalo za ves trud
županu okrog lobiranja na Agenciji za kmetijstvo in na Ministrstvu za kmetijstvo RS.
Za zaključek naj navedem, da je predračunska vrednost projekta z opremo in ureditvijo okolice
214.000,- €, da je na osnovi uradne ocene dosedanjih del na gorci in okolici to ovrednoteno na
29.000,- €. Po oddaji vloge traja najmanj pet mesecev do odgovora, ki upamo da bo pozitiven. V
časovnici za realizacijo se mora Društvo izjasniti do konca avgusta, koliko bo znašal naš delež pri
obnovi, občina pa bo zajela svoj delež pri planiranju proračuna za prihodnje leto v septembru letos.
Župan je zatrdil, da če bo vse po sreči, bi lahko bila obnova kompletno z opremo in okolico končana
v takšnem času (julija) prihodnje leto. Preden smo pogodbo dostojno proslavili s kelihom penine iz
občinske arhive, je padla obljuba z Ivanove strani, da bo za gotovo častil s 150 steklenicami vse, ki
bodo na otvoritvi Calske gorce. Takoj sem se pridružil in obljubil še 50 steklenic iz svoje gorce.
Velik, če ne največji dogodek v Društvu se nam obeta. Člani UO društva pa bodo razumeli, da do
odgovora iz ministrstva ne smemo posegati v objekt in rad bi se jim javno zahvalil za ves trud pri
oskrbi vinograda, za postavljeno armaturo in podsaditev ter vzdrževanje in zaščito vinograda. Vse
kaže, da bomo letos imeli prvo trgatev vinogradniškega društva v vinogradu na strmini za Calsko
gorco. Zagotovo bomo, pa zakaj ne bi javnost izvedela za to?
V juliju 2009
Franci Jankovič
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Občni zbor društva – poročilo o poteku
občnega zbora

ZAPISNIK
OBČNEGA ZBORA

ki je bil v nedeljo, 28. 03.2010, ob 9.20 uri v » Restavraciji Sonce« Rogaška Slatina
Prisotnih je bilo 36 .članov društva po listi prisotnih, ki je priloga tega zapisnika.
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
OVEROVATELJEV ZAPISNIKA
3. IZVOLITEV VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
4. POROČILA
*Poročilo predsednika DV in UO ( poroča predsednik DV Ivan Mijošek )
*Finančno poročilo n potrditev bilance za leto 2009 ( poroča Jože Plmenitaš )
*Poročilo kletarja za leto 2009 ( poročevalec Jani Hrepevnik )
*Poročilo projektu »Calska gorca« (poročevalec Franci Jankovič )
* Poročilo Nadzornega odbora
* Poročilo Častnega razsodišča
5. RAZPRAVA PO POROČILIH
6. Program dela za leto 2010 ( poročevalec predsednik DV Ivan Mijošek )
7. Razno
Ad/1. OTVORITEV OBČNEGA ZBORA
Tajnica društva je vse prisotne pozdravila in prebrala dnevni red in pozvala vse
navzoče na morebitno dopolnitev dnevnega reda . Vsem navzočim je predlagala
člane delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika ter člane
verifikacijske komisije.
Ad/2. IZVOLITEV DELOVNEGA PREDSEDSTVA, ZAPISNIKARJA IN DVEH
OVEROVATELJEV ZAPISNIKA
Soglasno je bilo izvoljeno delovno predsedstvo občnega zbora, in sicer za
predsednika Bogomir Poharc, za člana Hermina Bobek in Aleš Plemenitaš, za
zapisnikarja Vida Mlinar, za overovatelja zapisnika Brigita Kregar in Silvo Žgajner.
Ad/3 .IZVOLITEV VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
Soglasno je bila izvoljena verifikacijska komisija in sicer: predsednik Franci Pobežin,
za člana Čebular Vojko in Polajžer Jožica.
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Predsednik delovnega predsedstva, g. Bogomir Poharc, je pred pričetkom občnega
zbora prečital dnevni red občnega zbora , ki je bil soglasno sprejet.
Ad/4 .POROČILA
*Poročilo predsednika DV in UO ( poroča predsednik DV Ivan Mijošek )
*Finančno poročilo in potrditev bilance za leto 2009 ( poroča Jože Plemenitaš )
*Poročilo kletarja za leto 2009 ( poročevalec Jani Hrepevnik
*Poročilo o projektu »Calska gorca« ( poročevalec predsednik DV Ivan Mijošek )
* Poročilo Nadzornega odbora
* Poročilo Častnega razsodišča
*Predsednik je podal poročilo o delu DV in UO, seznanil je navzoče člane z
realizacijo plana za leto 2009. Podal je podrobna poročila o izvedenih aktivnostih
društva v letu 2009, za katera je menil, da so bila zelo široka in uspešna.
*Finančno poročilo in bilanco je za leto 2009 podal blagajnik DV Jože Plemenitaš.
Finančno poročilo je bilo obrazloženo po posameznih postavkah .
*Poročilo kletarja za leto 2009 je podal kletar Janez Hrepevnik. Podal je natančno
poročilo o količinah društvenega vina, ki so bila porabljena predvsem za sponzoriranje
in dobrodelne prireditve.
*Poročilo Nadzornega odbora je podala predsednica ga. Brigita Kregar. Pojasnila
je navzočim članom občnega zbora, da po pregledu celotne dokumentacije ni bilo
ugotovljenih nepravilnosti.
*Poročilo »Častnega razsodišča« je na podlagi pismenega poročila g. Jožeta
Pleminitaša st. podala tajnica društva. Častno razsodišče ni obravnavalo nepravilnosti
v DV.
Ad/5.RAZPRAVA PO POROČILIH
Po poročilih je predsednik delovnega predsedstva pozval vse navzoče
razpravo.

na

Predsednik občnega zbora je pozval k besedi župana občine Rogaška Slatina mag.
Branka Kidriča.
Župan je po pozdravu sporočil za društvo najpomembnejšo informacijo in sicer ,da
je občina uspela na razpisu in da so sredstva za obnovo in opremo Calske gorce
zagotovljena . Pojasnil je, da so v teku že razpisi za izvajalce del. V teku je razpis
za opremo prostorov. Zavod za spomeniško varstvo bo bedel nad izvajalci del, zato
je potrebno biti zelo natančen pri izbiri izvajalcev del. Z velikim navdušenjem je
že tudi sporočil, da bo otvoritev Calske gorce 16. 07.2010 ob 17.00 uri. Pojasnil
je da je predsednika društva Ivana Mijoška že seznanil , da mora društvo urediti
celotno okolico objekta. Zahvalil se je nosilcem nalog za projekt Calska gorca na
korektnem sodelovanju in opozoril,da moramo vse aktivnosti usmeriti v ureditev
okolice objekta.
Predsedujoči občnega zbora se je zahvalil županu za njegov trud, prav tako tudi
strokovnim službam na občinski upravi.
V razpravo se je vključil g. Jankovič Franci in izrazil veliko zahvalo županu in
njegovim strokovnim službam. Posebej je poudaril, da se mu je uresničila
dolgoletna želja, da bo objekt zaživel, občina ga bo lahko uporabljala za
protokolarne zadeve, društvo bo dobilo svoje prostore, vinogradniki možnost za
promocijo in prodajo vina, skratka bo objekt dobil delujoče srce in bo v ponos
tako občini kot članom društva in občanom kraja.
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Predsednik DV je pojasnil navzočim članom občnega zbora, da je bilo pri objektu
potrebno opraviti še mnogo aktivnosti, ki pa na niso vidna , tako pri nakupu
dodatnega zemljišča kot ostalih aktivnosti. Podal je tudi informacijo o urejanju
društvenega vinograda, za katerega skrbijo člani upravnega odbora s pomočjo
posameznih članov društva. Vsem se je zahvalil za pomoč, istočasno pa poprosil
člane društva za sodelovanje, saj več pridnih rok lažje opravi naloge.
Po

razpravi je občni zbor soglasno

sprejel naslednje
s k l e p e:

- potrdijo se vsa podana poročila ;
- potrdi se finančno poročilo- bilanca za leto 2009 ;
- predsednika DV Rogaška Slatina se pooblasti da v zvezi z objektom »Calska
gorca« sklepa in podpisuje vse potrebne pogodbe tako z izvajalci del kot
strokovnimi službi in o tem obvešča člane UO DV;
- potrdi se nakup dodatnega zemljišča pri objektu Calska gorca zaradi ureditve
okolice objekta in parkirišča.
Ad/6. PROGRAM DELA ZA LETO 2010 ( poročevalec predsednik DV Ivan Mojošek )
Predsednik DV je članom društva predstavil program dela za leto 2010. Program
dela za leto 2010 je v pismeni obliki sestavni del tega zapisnika. Pojasnil je, da
je program sestavljen po posameznih področjih, zavedajoč se dejstva, da bodo
aktivnosti v letu 2010 usmerjene predvsem v obnovo objekta »Calska gorca«
in urejanje njene okolice, pri tem pa je pozval na prostovoljno delo, saj drugače
programa ne bo mogoče uresničiti.
Predsednik občnega zbora je pozval navzoče na dopolnitev programa in
razpravo. Ker razprave ni bilo, so navzoči člani društva na občnem zboru soglasno
sprejeli
s k l e p:
sprejme in potrdi se program dela za leto 2010.
Ad/7 RAZNO
V razpravi je član društva, g. Vinko Cvetko, izpostavil vprašanje v zvezi z obveščanjem
o nevarnosti bolezni in pravočasnem svetovanju za škropljenje. Predsednik DV Ivan
Mijošek je pojasnil, da društvo ni pravočasno prejemalo informacij. Pojasnil je, da
bodo te informacije bolj hitre in točne, ko bo pričela delovati internetna stran društva.
Občni zbor se je zaključil ob 10.00 uri.
Zapisnik zapisala:
Vida Mlinar l.r.

Delovni predsednik občnega zbora:
Bogomir Poharc l.r.

Overitelja zapisnika:
Brigita Kregar l.r.
Silvo Žgajner l.r.
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Obnova Calske gorce pod pokroviteljstvom
Občine Rogaška Slatina

Calska gorca
Vinogradniško društvo Rogaška Slatina je vse od svojega nastanka leta 1995, predvsem po zaslugi tedanjega predsednika Francija Jankoviča, bliskovito širilo vsebino svojega delovanja. Veliko pozornosti so posvečali izobraževanju. Poseben
dogodek, ne le za člane društva in Občino Rogaška Slatina,
ampak si upam trditi tudi za širšo regijo, pa je bilo vsakoletno
ocenjevanje vin in zaključna prireditev s podelitvijo medalj.
Na to slovesnost so z veseljem prišli tudi priznani vinogradniki iz vse Slovenije. Seveda pa so bila med drugim tudi priznanja in pokali izdelani v Steklarni Rogaška, mamljiva vsebina
za sodelovanje na tem ocenjevanju.
Aktivni upravni odbor društva, predvsem pa njegov predsednik, se v letih 1996 in 1997 ni zadovoljil le z vsebino delovanja društva, ampak se je odločil, da bi poskušal pridobiti
prostor za delovanje društva. Optimalna varianta bi bila kakšna gorca z vinogradom. Po nekajkratnih razgovorih, ki sva
jih imela z gospodom Jankovičem, sem mu predlagal, da bi
društvo skušalo pridobiti Calsko gorco v Cerovcu, ki je bila
vrsto let zapuščena. Predsednik je pobudo z veseljem sprejel in se podal v številne, ne lahke razgovore, s tedanjimi lastniki. S svojo vztrajnostjo je dosegel, da je Vinogradniško društvo koncem leta
1998 ta objekt odkupilo. Od takrat naprej se je začela zgodba razvijati v smeri kako ta objekt čim prej
in čim bolje obnoviti.
Prvo fazo obnove, ki je obsegala zamenjavo ostrešja in kritine, je društvo izvedlo samo v letu 1999.
Za nadaljnjo obnovo pa društvo ni imelo več sredstev, zato se je obrnilo na Občino. Po takrat veljavni zakonodaji in ob izkušnjah, ki smo jih imeli s pridobivanjem dodatnih sredstev iz razpisov, smo
prišli do zaključka, da bi poskušali ta objekt, ki je bil spoštljive starosti, razglasiti za kulturni spomenik, saj je bil eden redkih primerov v širši regiji z ohranitvijo vinske kleti in stanovanjem za viničarja.
Tako je Občina leta 2000 Calsko gorco razglasila za kulturni spomenik lokalnega pomena.
V letih 2000 do 2005 se je društvo predvsem ukvarjalo s tem, v kakšnem obsegu ta objekt obnoviti.
Namera je namreč bila, da bi se ob objekt dogradila tako imenovana veranda, kot je po mnenju večih nekoč tudi bila. S to idejo se ni strinjal Zavod za varstvo kulturne dediščine iz Celja, ki je bil tudi
glavni soglasodajalec pri obnovi objekta. V tem času je bilo več variant o pristopu k obnovi objekta,
kot tudi razmišljanje o nadaljnji uporabi oziroma večnamenskosti njegove uporabe. Društvo se je
v letu 2008 odločilo, da se pristopi k obnovi objekta v takšnem obsegu kot je danes, če pa bi kdaj v
prihodnje bila možna še širitev, pa bi se tudi tega lotili. Menim, da je bil to prelomni trenutek, da se
je sploh lahko pričelo z iskanjem potrebnih sredstev. Potrebno je bilo izdelati projektno dokumentacijo za obnovo. Brez kulturno varstvenih pogojev in soglasja za projekt ni bilo možno pridobiti
predračunske vrednosti investicije.
Pojavila se je možnost pridobitve sredstev od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
oziroma Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Pogoj na tem razpisu je bil, da je prijavitelj, ki
pa je lahko le lokalna skupnost, torej občina, tudi lastnik kulturnega spomenika oziroma objekta, ki
ga želi obnoviti in zanj pridobiti dodatna sofinancerska sredstva. Pri iskanju možnih rešitev, pri tem
smo upoštevali, da je objekt v lasti društva in želimo, da bo po obnovi z njim društvo tudi upravljalo,
smo zaključili, da ne bo nobene spremembe pri sledenju teh ciljev, če društvo podeli stavbno
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pravico občini za ta objekt. To pa je bila tudi zadostna osnova, da se je občina prijavila na razpis
Ministrstva za kmetijstvo. Tako smo v sredini leta 2009 tudi podpisali pogodbo o prenosu stavbne
pravice na občino. V drugi polovici leta 2009 smo pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje za
obnovo objekta, istočasno pa oddali tudi vlogo na razpis Ministrstva za kmetijstvo. V začetku leta
2010 smo pridobili odgovor ministrstva, da smo na razpisu uspeli, to pa je bil tudi znak, da smo lahko v proračun za leto 2010 dodali potrebna lastna sredstva za obnovo tega objekta.
Na občnem zboru leta 2010 smo dogovorili aktivnosti za dokončanje obnove objekta. V času izvedbe del je bilo potrebno veliko prilagajanja, predvsem pa tudi upoštevanja zahtev predstavnika
Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Celja. Kljub temu je bila investicija v predvidenem roku
zaključena. Skupna vrednost vseh stroškov znaša 145.000 EUR, ki jih je zagotovila Občina Rogaška
Slatina skupaj s sofinancerskim deležem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Velik dan, ne le za vinogradnike, ampak tudi za širšo javnost, se je zgodil 16. julija leta 2010, ko smo
svojemu namenu predali povsem prenovljen objekt Calske gorce. Veseli me, da se Upravni odbor
društva, na čelu s predsednikom Ivom Mijoškom, aktivno ukvarja tudi z vsebino tega objekta. V tej
smeri potekajo pogovori tudi z občinskimi strokovnimi službami in Zavodom za turizem. Prepričan
sem, da bo objekt v prihodnje dobil ustrezno vsebino in zaživel v pravi luči in bo kot takšen v ponos
vinogradnikom in Občini Rogaška Slatina.
Zahvaljujem se obema predsednikoma društva v času, ko je bilo za ta objekt največ storjenega,
tako gospodu Franciju Jankoviču, ki je vodil društvo v času, ko se je pristopilo k nakupu objekta in
prvi obnovi ostrešja in kritine, da se je objekt zavaroval pred nadaljnjim propadanjem, in gospodu
Ivu Mijošku, ki je bil predsednik društva v času, ko so se izvajala obnovitvena dela na objektu in je
bilo potrebno postoriti kar precej aktivnosti, da se je pridobilo tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje. Vsem vinogradnikom ob zaključku obnove iskreno čestitam in želim veliko zadovoljstva ob
druženju v tem objektu.
mag. Branko KIDRIČ
ŽUPAN
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Otvoritev obnovljene Calske gorce
Otvoritveni govor

Spoštovani gospod župan, cenjeni gostje, spoštovani predsednik društva vinogradnikov
Rogaška, dragi častilci najžlahtnejše pijače na svetu, dragi vinogradniki in vinogradnice, spoštovani prijatelji!
Zame in verjamem, da tudi za vse nas, ki smo danes prisotni, je današnji dan pravljičen. Uresničile
so se sanje in pričakovanja predvsem vinogradnikov, članov Društva vinogradnikov Rogaška pa tudi
širše javnosti, ki je spremljala nastanek društva in njegovo uveljavljanje najprej na lokalnem nivoju,
kasneje pa tudi v Sloveniji.
Danes lahko rečem, da je Društvo vinogradnikov še v najstniških letih, saj je od njegove ustanovitve
minilo petnajst let, hkrati pa tudi trdim, da se je kmalu po ustanovitvi potrdila teorija, ki smo jo ustanovitelji vedno zagovarjali, da imamo v okolici Rogaške Slatine odlične danosti narave in pogoje za
vrhunska vina, manjkalo pa nam je znanja. Društvo si je takoj od pričetka delovanja postavilo visoke
cilje in standarde, ki so postali stalna praksa, predvsem pa je pripeljalo v Rogaško najboljše strokovnjake za vinogradništvo in vinarstvo in institucije države, ki vinogradništvo spremljajo. Izobraževanje je bila in je ostala stalnica v društvu, ki je hitro prinesla rezultate. Kmalu so naši člani posegli po
najvišjih odličjih na nivoju Slovenije in tako kot je bila nekoč krilatica, da bi moral v Rogaški z lučjo
iskati dobro vino med množico slabih, je danes obratno. Z lučjo moraš iskati slabo vino.
Tečaji kletarenja, tečaji senzorike, ocenjevanja vin, so imeli velik vpliv na dvig nivoja znanja pri vinogradnikih. Vitrine pri naših članih krasijo mnoge diplome, priznanja in medalje. Imamo prvake
vseslovenskih tekmovanj, viteška vina in še bi lahko našteval. Na to smo zelo ponosni.
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Dvignila se je tudi kultura uživanja vina, njegove predstavitve in širjenja vedenja in znanstvenih
spoznanj o njegovem pozitivnem vplivu na zdravje uživalcev in častilcev vina.
Danes je lepo slišati našega župana, ko predstavlja Rogaško Slatino kot mesto, ki je znano po mineralni vodi, kristalu in vinu. S tem, da se kot značilnost Rogaške omenja tudi vino, so poplačani vsi
napori, ki so jih vodstva društva vlagala v obstoj in razvoj društva.
Društvena aktivnost je bila opažena kmalu po pričetku delovanja in je bila deležna velike podpore
podjetij in Občine Rogaška skozi ves čas obstoja. Pri trženju vin pa mnogi manjši vinogradniki niso
imeli priložnosti predstavitve svojih vin v lepem objektu, ker to zahteva velika vlaganja. Društvu je
manjkal tudi prostor, kjer bi se take promocije lahko dogajale na krajevnem nivoju, kjer bi se vina
tudi tržila in na koncu manjkal je nekak center, kjer bi bile lahko seje upravnega odbora in ostala
dogajanja, ki so potrebna, da dobi vino svojo veljavo.
Dobro finančno stanje društva v prvih letih obstoja je omogočilo realizacijo ideje, da bi pridobili z
nakupom ugledno gorco iz preteklosti, ki bi lahko bila zaščitena kot kulturni spomenik, da bi lažje
shodila obnova skupaj z zavodom za spomeniško varstvo.
Tu pa je nastopila Občina ali bolje rečeno župan mag. Kidrič, ki je dal idejo za to prenovljeno lepotico. Pa tudi sicer je velik podpornik društva vsa leta. Vseskozi nas je podpiral tako moralno kot tudi
materialno in danes mirno trdim, da obnove ne bi bilo, če ne bi Občina sovlagala in s svojimi strokovnimi službami, arh. Strehovcem in drugimi, ki so se vztrajno angažirali pri prijavljanju na razpise,
pod županovo taktirko, bila tako aktivna.
Prav je, da se danes omenijo tudi ostali sponzorji, ki so sodelovali pri tem zahtevnem projektu. Naj
omenim podjetja Gic gradnje, Steklarno, Keros, Jager, CMC Celje, ki nas je podprla pri finančni konstrukciji obnove in asfaltiranja ceste do Calske Gorce. Upam, da nisem koga pomembnega izpustil.
Hvala tudi posameznikom iz društva za finančna sredstva, ki so jih darovali. Skratka, tisoč krat hvala
vsem.
Drage vinogradnice in vinogradniki, tudi vam velika hvala. Ob takem dogodku je moja dolžnost
zahvaliti se vam, ki ste darovali veliko volje in dela od samega začetka, pa tudi sedaj, ko je objekt in
vinograd ob njem postal celota, ki bo krasila Rogaško in potrjevala, da smo res mesto vina. Občina
bo predala objekt v upravljanje našemu društvu, ki prevzema kulturni biser in veliko moralno obvezo, da bo z njim upravljalo kot dober gospodar, mu vdahnilo življenje in dalo dušo.
Občina bo pridobila svoj protokolarni objekt, ki ima svojo težo kot spomenik kulturne dediščine,
kjer se bodo odvijale mnoge dejavnosti.
Zelo sem ponosen, da sem bil aktiven, ko smo snovali projekt, zelo sem ponosen na takratne člane
upravnega odbora, ki so idejo podprli in se danes veselijo skupaj z vsemi vami. Zelo sem hvaležen
tudi sedanjemu predsedniku Ivanu Mijošku, ki je projekt podpiral in tudi članom upravnega odbora,
ki so z vso resnostjo zagrabili za delo, katerega rezultate lahko danes občudujemo in se jih iskreno
veselimo.
Šumenje penine zvesto spremlja najlepše trenutke naših življenj; njen pok in iskrivo poigravanje
mehurčkov v kozarcu že od nekdaj povezujemo z začetkom nečesa novega, lepega in uspešnega.
Tako je kozarec penine danes nepogrešljiv del tega praznovanja. Z njim nazdravljamo preteklim
zmagam in prihodnjim izzivom. Mehurčki, ki se dvigajo z dna keliha in mehko požgečkajo po jeziku,
nas navdajajo s pozitivnimi občutki in optimizmom.
Zato proslavimo to zgodovinsko pomembno pridobitev in se skupaj ob prijetnem druženju radujmo! Kličem vam na zdravje in še na mnoga leta!
Hvala!
Franci Jankovič
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Govor predsednika DV ROGAŠKA
Spoštovane vinogradnice, vinogradniki, cenjeni gostje in vsi častilci in ljubitelji vina, lepo pozdravljeni tu v Cerovcu na lokaciji kjer se nahaja naša Gorca in vinograd društva vinogradnikov Občine
Rogaška Slatina. Vsi skupaj dobrodošli na otvoritvi obnovljene Calske gorce, ki je ena redkih ohranjenih zidanic tega področja in je tudi kulturni spomenik, saj po nekaterih podatkih bi naj bila stara
več kot 200 let.
V naši družbi bi najprej pozdravil:
Župana občine Rogaška Slatina, mag. Branka Kidriča.
Župana občine Podčetrtek, Petra Misjo
Predstavnike vinarsko vinogradniške stroke, enologe in enologinje
Predstavnike medijev
Predsednike in predstavnike sosednjih vinogradniških društev .
Naše člane in vse ostale ljubitelje in častilce vina iz sosednje Republike Hrvaške
Predstavnike naših sponzorjev Steklarne Rogaška, Droge Kolinske, Kozmetike Afrodita, vse dolgoletne sponzorje društva
Pozdravljam svoje viteške prijatelje Združenja Slovenskega reda Vitezov Vina - Celjskega Omizja.
Spoštovani gostje in vsi ljubitelji in častilci vina, danes je zame in za naše člane društva velik dan,
ki si ga bomo zapomnili, saj prav danes dobimo svoje obnovljene prostore, kar smo si že dolga leta
želeli. Želim pa si, da bi bila Calska gorca reprezentančni in protokolarni objekt Občine Rogaška Slatina, župana in občinske uprave, kakor tudi da služi slatinskim podjetnikom in gospodarstvenikom
in seveda gostom Rogaške Slatine, kjer bodo lahko poskusili lokalna vina, vina slatinskih vinarjev.
Posebej se želim zahvaliti županu občine, mag. Branku Kidriču, ki ima največjo zaslugo, da je gorca
obnovljena. Zahvala tudi vodji oddelka za okolje in prostor Občine Rogaška, gospodu Tomažu Strehovcu ter celotni ekipi v občinski upravi.
Zahvaliti se moram vsem izvajalcem in podizvajalcem del, projektantom, nadzoru in vsem tistim,
ki so pripomogli pri obnovi.
Zahvala našemu prvemu predsedniku društva, g. Franciju Jankoviču, ki je uspel v svojem predsedovanju kupiti gorco in jo zaščititi kot kulturni spomenik .
Da je okolica Gorce urejena in vinograd vzorčno obdelan in urejen, tako kot vidite, pa ima velike
zasluge Društvo vinogradnikov Občine Rogaška Slatina. Najbolj pa Upravni odbor društva, na katerega sem posebno ponosen kot predsednik društva. Hvala vam.
Zopet smo se vinogradniki dokazali, da vse zmoremo, kar si zadamo in kar nam zaupajo.
Zahvala za pomoč pri izgradnji parkirišča in ureditve okolice Calske gorce podjetju H-mont,
g.Kristjanu Hrupu, Antonu Krumpaku, Koražija Alojzu s.p., MKS-Rog. Slatina, Kamnolom Gajšek, Kamnolomu Eko-plana-Mijošek, Geodetskemu biroju d.o.o., IPI d.o.o. dirtektorju Leopoldu Furlingerju
in vsem ostalim.
Zahvala vsem sosedom Calske gorce za potrpljenje, podporo in pomoč pri gradnji.
Velika hvala za podarjeni kip sv. Urbana , Stanki in Vladu Žlaberju, ker ga je društvo dobilo v trajno
last. Kip sv. Urbana je varoval in krasil to okolico. Kip nameravamo restavrirati in ga nazaj postaviti v
bližino gorce. Iščemo sponzorja ali botra restavriranja.
Zahvala Restavraciji Sonce, Mesninam Žerak, Rogaškim Vrelcem, Rogaški Kristal, Društvu Gaja, Vina
Jankovič in Vina Mijošek in vsem ostalim, ki so pripomogli pri današnji prireditvi.
Prav tako hvala vsem nastopajočim, folklorni skupini Minerali, Tamburašem in Slovenskim Zvokom.
Še enkrat hvala vsem skupaj in imejmo se lepo. Veliko užitkov ob druženju in uživanju naših vin.
In naj nam ta dan ostane v trajnem in lepem spominu.
Ivan Mijošek
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Program dela in aktivnosti v Calski gorci za leto 2011
Na 18. seji UO DV dne 8. 12. 2010, smo navzoči člani sprejeli in soglasno potrdili »Plan del v Calski
gorci za leto 2011« :
* rez vinske trte v društvenem vinogradu (delavnica s predavanjem in praktična izvedba del),
* zelena dela v društvenem vinogradu (delavnica s predavanjem in praktična izvedba del),
* postavitev klopotca pri Calski gorci v avgustu,
* trgatev v društvenem vinogradu in prešanje pri Calski gorci,
* društveno ocenjevanje vin » Rogaška 2011,
* dan odprtih vrat Društva vinogradnikov Rogaška Slatina Rogaška v času občinskega praznika,
* preko TIC Rogaška Slatina- tedenske degustacije predstavitev vinogradnikov,
* seje UO DV (cca 10 sej letno),
* trženje oz. oddaja v najem vinskih tabernakljev,
* uporaba prostorov za protokolarne namene s strani Občine Rogaška Slatina.
Končano ob 19.30.00 uri.
Zapisnik zapisala:
Vida Mlina l.r.
Tajnica društva

Podpis pogodbe »Calska gorca«
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Občina Rogaška Slatina, ki jo je zastopal župan mag. Branko Kidrič in Društvo vinogradnikov občine
Rogaška Slatina ROGAŠKA, ki ga je zastopal predsednik društva Ivan Mijošek, sta 28. 12. 2010 v prostorih Calske gorce podpisala »Pogodbo o prenosu stvarnega premoženja v upravljanje«.
Občina Rogaška Slatina je dala v skladu z določili te pogodbe v upravljanje obnovljeno Calsko gorco, Društvu vinogradnikov občine Rogaška Slatina ROGAŠKA. Na veliko zadovoljstvo je treba reči, da
je uresničen dolgoletni sen društva, dobili smo prekrasen objekt. Začenja se novo obdobje društva.
Poudariti pa je treba, da bomo morali, kot upravljalec, s prevzetim premoženjem ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Poleg obeh podpisnikov, so podpisu prisostvovali predstavniki občine in člani UO društva.

32

Vinogradniška opravila v društvenem
vinogradu

Opravljena dela v društvenem vinogradu pri Calski gorci v letu 2010
REZANJE 21.3.2010

DELOVNI PIKNIK - rezanje, učvrstitev stebrov, napenjanje žice

Boršič Drago
Čebular Anton
Čebular Boris
Čebular Dani
Hrepevnik Jani
Koražija Franc

Boršič Drago
Čebular Anton
Koražija Edo
Kregar Ambrož
Kregar Drago
Križanec Franc

Kregar Drago
Plavčak Lea
Mijošek Ivan
Pirš Bojan
Plemenitaš Aleš
Plemenitaš Jože

PRVA KOŠNJA 20.4.2010

DRUGA KOŠNJA 27.5.2010

Boršič Drago
Mališ Jože
Miklaužič Denis

Hrepevnik Jani
Hrepevnik Uroš
Jakopin Robi
Juras Boris
Pešič Samo

Mališ Jože
Mijošek Ivan
Mlinar Vida
Plemenitaš Jože
Polajžer Jožica

Malico sponzorirala:
Poharc Frido
Poharc Štefka

KOŠNJA OB VINOGRADU 14.6.2010,
PRVA KOŠNJA
DRUGA KOŠNJA
Boršič Drago
Boršič Drago
Kregar Drago
Hrepevnik Uroš
Kregar (mlajši)
Kunstek Janez
Mlinar Milan
Puhek Mirko
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ZELENA DELA - prvič

1. ŠKROPLJENJE 8.5.2010

2. ŠKROPLJENJE 8.5.2010

Boršič Drago
Kregar Drago
Kregar (mlajši)
Polajžer Jožica
Klasinc Anton
Klasinc Viktorija

Boršič Drago
Križanec Franc

Čebular Vojko s prijateljem

3. ŠKROPLJENJE 5.6.2010

4. ŠKROPLJENJE 24.6.2010

ŠKROPLJENJE PROTI ZELI

Mijošek Ivan

Hrepevnik Jani
Hrepevnik Uroš

Boršič Drago
Kregar Drago
Kregar (mlajši)

5. ŠKROPLJENJE 10.7.2010

KOŠNJA 13.7.2010

ZASADITEV VRTNIC

Pobežin Franci

Bobek Stane
Boršič Drago
Plemenitaš Aleš
Plemenitaš Jože

Bobek Hermina
Drofenik Kregar Brigita

UREDITEV OKOLICE 13.7.2010
Boršič Drago
Čebular Vojko
Hrepevnik Jani
Hrepevnik Miha
Hrepevnik Romana
Koražija Alojz
ZELENA DELA-tretjič
(obiranje)
Boršič Drago
8. ŠKROPLJENJE
Plevčak Zvonko
Škorja Boštjan
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Koražija Edo
Mijošek Ivan
Mlinar Vida
Plemenitaš Aleš
Poharc Dragomir

Malico sponzorirala:
ga. Mijošek
Jus Milan

ZELENA DELA - drugič
(vršičkanje)
Boršič Drago
Klasinc Anton
Klasinc Viktorija
Mlinar Vida
Polajžer Jožica

6. ŠKROPLJENJE 28.7.2010

7. ŠKROPLJENJE

Plemenitaš Jože

Koražija Edo
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Prva trgatev letnika 2010 v društvenem
vinogradu
PRVA TRGATEV

Leta 2009 je g. Janez Polajžer udeležence občnega zbora obvestil, da želi prekiniti najemno pogodbo z društvom vinogradnikov ROGAŠKA. Na 8. UO DV je predsednik DV g. Ivo Mijošek člane UO obvestil, da g. Polajžer prekinja z društvom najemno pogodbo za vinograd. Na tej seji je bil imenovan
gospodar vinograda g, Drago Boršič.
Pod njegovim vodstvom se je pristopilo k takojšni sanaciji zapuščenega vinograda. Za vsa potrebna vinogradniška opravila so bili angažirani številni člani DV. V letih, 2009 ni 2010 so se izvajale
številne vinogradniške akciji. Sadovi temeljitega dela teh akcij so obrodili zdravo grozdje in dočakali
smo prvo trgatev 1. oktobra 2010.

Na prvi trgatvi se je zbralo precejšno število članov društva, pridružil se nam je tudi župan občina
Rogaška Slatina g. mag. Branko Kidrič. Poprijeli smo za zaboje in se napotili proti vrhu vinograda. Začela se je trgatev zdravega grozdja sorte traminec in sivi pinot. Trgatev je bila obilna, saj smo nabrali
19 lepo napolnjenih zabojev grozdja. Potrebno je povedati, da je zaboje posodil naš predsednik g.
Ivo Mijošek, prevoz je izvršil g. Vojko Čebular, za prešanje oz. stiskanje in enološko obdelavo mošta
z donegovanjem v vino pa bo poskrbel društveni kletar g. Jani Hrepevnik.
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Zaključek trgatve smo sklenili z obilno malico, ki jo je pripravila družina Hrepevnik.
Jani Hrepevnik, Anton Klasinc
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Ocenjevanja vin – predstavitev priprav na
ocenjevanje, s finančno konstrukcijo izvedbe
in zaključnim poročilom realiziranega
ocenjevanja.

Vsakoletno ocenjevanje vin v Rogaški Slatini privablja vedno več vinogradnikov in vinarjev, in sicer,
ne samo iz domačega društva, ampak tudi iz sosednjih društev vinogradnikov, vsi pa želijo, da njihova vina ocenjujejo priznani pokuševalci vin.
Zadnje ocenjevanje je potekalo 13. aprila 2010 v prostorih restavracije Sonce. Dve petčlanski komisiji so sestavljali sledeči uradni pokuševalci: mag. Anton Vodovnik-strokovni vodja komisije, Drago
Kregar, Jožica Jesenek, Ivo Mijošek, Leonida Gregorič, Tadeja Plevnik Vodovnik, Igor Horvat, Sašo
Topolšek, v ocenjevanju pa sta se preizkusila tudi dva člana Društva vinogradnikov občine Rogaška
Slatina z opravljenim tečajem senzorike-Bojan Pirš in Vojko Čebular.

Ocenjenih je bilo 185 vzorcev, od tega je bilo 33 vzorcev rdečih vin, 17 vzorcev posebne kakovosti
in 1 penina. Pri preverjanju vzorcev vina je bilo 18 vzorcev opredeljeno kot vzorci neprimerne kakovosti. Kot napake vin so se pojavljali oksidacija, etil acetat, H2S, previsok SO2.
Povprečna ocena ocenjenih vzorcev je bila 18,17, zato gre vinogradnikom in vinarjem vsa pohvala
za odlično opravljeno delo v vinogradu in vinski kleti. Dosežena povprečna ocena pomeni, da je letnik 2009 najbolje ocenjen vinski letnik v vsej zgodovini ocenjevanja vin v našem društvu, kar priča
o doseženi visoki kakovosti vin, ki se odraža v polnosti vin, harmoniji med vsebnostjo sladkorja-kislin in alkohola ter lepih barvnih odtenkih.
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Šampion redne trgatve je rumeni muškat, z oceno 18,40, pridelovalca Branko Verbeka, šampion
posebne kakovosti pa je suhi jagodni izbor traminca 2006, z oceno 19,70, katerega je pridelal Ivo
Mijošek.
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Najboljeocenjena
ocenjenavina
vinarednih
rednihtrgatev
trgatev
sortah
bila:
Najbolje
popo
sortah
pa pa
so so
bila:
Vrsta vina
Ocena
Pridelovalec
Bela zvrst
18.23
Milan JUS
Beli pinot
18.17 Jospi DEBELJAK
Chardonnay
18.23 Franc KRIŽANEC
18.23
Stanko GRAHOVAR
18.23
Klet IMENO
Laški rizling
18.30
Martin OGRIZEK
Renski rizling
18.33 Anton DROVENIK
Rumeni muškat 18.40
Branko VERBEK
Sauvignon
18.30 Anton PAŽON
Sivi pinot
18.23 Družina PLEMENITAŠ
Zeleni silvanec 18.30 Drago BORŠIČ
Traminec
18.27 Anton PAŽON
Modri pinot
2007
18.30 Klet KREGAR
Modra frankinja 18.27 Jože DULAR
Rdeča zvrst
18;10 Konrad KORAŽIJA
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OCENJEVANJE VIN - ROGAŠKA 2010 - 13.04.2010
Priimek in Ime

Vrsta

Slad.

Letnik

Pov.
Ocena Prvak
Ocena

1

Novak Stane

Škofija

Bela zvrst

6,00

17,50

2

Grahovar Zvonko

Kostel bregi

Bela zvrst

6,10

17,43

3

Grahovar Stanko

Mali Tabor

Bela Zvrst

6,20

18,03

4

Kračun Milorad

Kozjansko

Bela Zvrst

6,20

17,57

5

Čebular Anton

Cerovec

Bela zvrst

6,50

17,80

6

Špiljak Drago

Pregrada

Bela zvrst

6,50

17,30

8

Berk Peter

Sp. Sečovo

Bela Zvrst

6,80

17,43

9

Čebular Anton

Cerovec

6,90

17,66

10

Klet Jakopin

Zg. Negonje

7,00

17,96

11

Klet Jakopin

Zg. Negonje

7,00

17,83

12

Kužner Robert

Zg. Sečovo

Bela zvrst
Bela zvrst
vz. 1
Bela zvrst
vz. 2
Bela zvrst

7,00

17,90

13

Puhek Mirko

Tekačevo

Bela zvrst

7,10

18,00

15

Jus Milan

Cerovec

Bela zvrst

7,20

18,23

16

Jus Milan mlajši

Cerovec

Bela zvrst

7,20

18,10

17

Čuček Stanko

Krapinski
Vidovec

Bela zvrst

7,30

17,97

18

Virštanj

Bela Zvrst

7,50

18,13

Zg. Negonje

Bela Zvrst

7,80

18,00

24

Ilek Janez
Družina Ogrinc
(Dani)
Polajžer Jožica

Lastine

8,00

18,17

26

Vina Mijošek

Zg. Negonje

8,20

18,20

27

Vina Mijošek

Zg. Negonje

8,20

18,10

28

Družina Hrepevnik Zg. Negonje

Bela Zvrst
Bela zvrst
vz. 1
Bela zvrst
Afroditino
vino
Bela zvrst

8,50

18,17

29

Ogrizek Martin

Zg. Gabernik

Bela zvrst

8,50

18,17

30

Ogrizek Franci

Zg. Gabernik

Bela zvrst

8,50

18,20

Društvo
vinogradnikov RS

Rogaška

Bela zvrst

8,50

18,13

Ogrizek Maja

Zg. Gabernik

Bela zvrst

9,00

17,93 18,23

3

Družina Kunstek

Tržišče

Beli pinot

7,50

17,90

4

Firar Franc

Vinec

Beli Pinot

7,80

18,13

5

Boršič Drago

Lastine

Beli Pinot

8,00

18,17

6

Prah Janez

Brestovec

Beli pinot

8,50

18,13

7

Debeljak Josip

Kostel bregi

Beli Pinot

8,50

18,30

8

Družina Hrepevnik Zg. Negonje

Beli pinot

9,20

18,13 18,17

8,50

16,87 16,87

22

30/a
31

1

Ogrizek Maja

Zg. Gabernik

Cabernet
Sauvignon

1

Grahovar Stanko

Mali Tabor

Chardonnay

7,00

18,23

2

Podhraški Josip

Mali Tabor

Chardonnay

7,00

18,07

3

Plevčak Lea

Sladka Gora

Chardonnay

7,00

17,77

4

Klet Imeno

Imeno

Chardonnay

7,20

18,23

5

Grahovar Zvonko

Kostel bregi

Chardonnay

7,30

18,13

6

Kužner Robert

Zg. Sečovo

Chardonnay

7,50

17,80

7

Križanec Franc

Sp. Sečovo

Chardonnay

8,00

18,23

9

Vinec

Chardonnay

8,10

18,10

Zg. Negonje

Chardonnay

8,20

18,13

11

Firar Franc
Družina Ogrinc
(Dani)
Klasinc Anton

Škofija

Chardonnay

8,30

18,13

12

Vina Mijošek

Zg. Negonje

Chardonnay

8,50

17,87

13

Klet Kregar

Cerovec

Chardonnay

8,50

17,90

14

Ogrizek Franci

Zg. Gabernik

Chardonnay

8,50

18,17

15

Ogrizek Maja

Zg. Gabernik

Chardonnay

9,00

18,20

16

Juras Boris

Zg. Negonje

Chardonnay

9,00

18,17

17

Lorenčič Dušan

Slatenik

Chardonnay

9,00

18,20

18

Družina ImenšekUrbič

Irje

ChardonnayPetrino vino

9,10

18,27

19

Ilek Janez

Virštanj

Chardonnay

9,20

18,10 18,27

10
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1

Antolinc Zvonko

Sv. Rok pri
rogatcu

Kerner

7,80

17,97

2

Ogrinc Katja

Zg. Negonje

Kerner

8,20

18,07

3

Družina Hrepevnik Zg. Negonje

Kerner

8,50

18,06

4

Ivič Bernard

Vidovica

Kerner

9,30

18,08 18,20

1

Klasinc Anton

Škofija

Laški Rizling

7,00

18,17

2

Špiljak Drago

Pregrada

Laški Rizling

7,00

18,07

3

Vidovica

Laški Rizling

7,80

18,17

Cerovec

Laški Rizling

7,80

18,17

5

Ivič Bernard
Družina
Plemenitaš
Rak Jožica

Lušečka vas

Laški Rizling

8,00

18,13

6

Ogrizek Maja

Zg. Gabernik

Laški Rizling

8,00

18,23

7

Pirš Bojan

Cerovec

Laški Rizling

8,20

18,27

8

Družina Hrepevnik Zg. Negonje

Laški Rizling

8,20

18,10

9

Prah Janez

Brestovec

Laški Rizling

8,50

18,27

10

Ogrizek Martin

Zg. Gabernik

Laški Rizling

8,50

18,30

11

Družina ImenšekUrbič

Irje

Laški Rizling

9,00

17,67

12

Družina Kunstek

Tržišče

9,00

18,14 18,13

2

Klet Jakopin

Zg. Negonje

7,00

18,07

3

Klet Imeno

Imeno

7,00

18,20

4

Rak Jožica

Lušečka vas

7,10

17,50

5

Družina Hrepevnik Zg. Negonje

7,20

18,03

6

Družina Ogrinc

Zg. Negonje

7,30

17,40

7

Dular Jože

Zdole

7,40

18,27

8

Mijošek Mladen

Zg. Negonje

8,00

17,89 17,77

2

Klet Kregar

Cerovec

Laški Rizling
Modra
Frankinja
Modra
Frankinja
Modra
Frankinja
Modra
Frankinja
Modra
Frankinja
Modra
Frankinja
Modra
Frankinja
Modri Pinot

3

Ogrizek Maja

Zg. Gabernik

Modri Pinot

7,00

4

Družina Pečnik

Sedlarjevo

Modri Pinot

7,10

5

Klet Kregar

Cerovec

7,50

18,15 18,23

1

Ogrizek Maja

Zg. Gabernik

10,00

18,03 18,03

1

Žgajner Silvo

Brestovec

Modri Pinot
Muškat
Otonel
Penina Agata

1

Novak Stane

Škofija

Rdeča Zvrst

6,00

17,80

2

Auracher Helmut

Rogaška

Rdeča Zvrst

6,30

18,06

3

Koražija Konrad

Negonje

Rdeča Zvrst

6,60

18,10

4

Čebular Anton

Cerovec

Rdeča Zvrst

6,80

17,40

5

Boršič Terezija

Lastine

Rdeča Zvrst

7,00

18,00

7

Čakš Matija

Koretno

Rdeča Zvrst

7,20

17,93

4

7,00

2007

18,30

prvak

prvak

18,03
2006

18,03

18,37 18,37

8

Ogrizek Maja

Zg. Gabernik

Rdeča Zvrst

7,20

17,84 17,60

1

Štruklec Stanislav

Poredje

Renski Rizling

6,80

17,77

2

Podhraški Josip

Mali Tabor

Renski Rizling

7,00

18,23

3

Pinter Mihaela

Sladka Gora

Renski Rizling

7,00

17,77

4

Debeljak Josip

Kostel bregi

Renski Rizling

7,60

18,10

5

Mijošek Mladen

Zg. Negonje

Renski Rizling

8,00

17,80

7

Drovenik Anton

Drevenik

Renski Rizling

8,50

18,33

8

Klet Kregar

Cerovec

Renski Rizling

8,50

18,23

9

Ogrizek Martin

Zg. Gabernik

Renski Rizling

8,50

Lesjak Mitja

Makole

10,00

1

Mijošek Mladen

Zg. Negonje

2

Jus Milan

Cerovec

3

Klet Imeno

Imeno

4

Kužner Robert

Zg. Sečovo

5

Družina
Plemenitaš

Cerovec

6

Mužina Nejc

Rogaška

7

Plevčak Zvonko

Sladka Gora

Renski Rizling
Rumeni
Muškat
Rumeni
Muškat
Rumeni
Muškat
Rumeni
Muškat
Rumeni
Muškat
Rumeni
muškat
Rumeni
Muškat

10

prvak

prvak

prvak

18,20
18,07 18,17

7,00

18,20

7,00

18,37

7,00

18,20

7,20

17,18

7,20

18,00

7,40

18,17

7,40

18,23
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9

Rumeni
Muškat
Rumeni
Muškat

Pirš Bojan

Cerovec

7,80

18,27

10

Vrbek Branko

Škofije

8,20

18,40

11

Vrbek Branko

Škofije

12

Družina Kunstek

Tržišče

13

Juras Boris

Zg. Negonje

14

Ilek Janez

Virštanj

15

Vina Mijošek

Zg. Negonje

16

Družina Hrepevnik Zg. Negonje

17

Ogrizek Franci

Zg. Gabernik

18

Klasinc Anton

Škofija

19

Ogrizek Maja

Zg. Gabernik

2

Jus Milan

Cerovec

Rumeni
Muškat vz. 1
Rumeni
Muškat
Rumeni
Muškat
Rumeni
Muškat
Rumeni
muškat vz. 1
Rumeni
Muškat
Rumeni
Muškat
Rumeni
Muškat
Rumeni
Muškat
Sauvignon

8,20

18,27

8,40

18,27

8,50

18,27

8,50

18,30

8,50

18,30

8,50

18,07

8,50

18,00

9,20

18,43

9,20

18,17 18,17

3

Klet Imeno

Imeno

Sauvignon

7,00

18,13

7,00

4

Presečki Ivica

Krapina

18,13

Sauvignon

7,10

18,03

5

Rak Jožica

6

Grahovar Zvonko

Lušečka vas

Sauvignon

7,40

17,73

Kostel bregi

Sauvignon

7,80

9

18,13

Klet Kregar

Cerovec

Sauvignon

8,00

18,00

10

Polajžer Janez

Gabernik

Sauvignon

8,30

17,90

11

Pažon Anton

Drevenik

Sauvignon

8,30

18,20

12

Kovačič Marjan

Sv. Ema

18,10

Vina Mijošek

Zg. Negonje

8,50

18,13

15

Ilek Janez
Mlinar Vida Milan
Ogrizek Maja

Virštanj

Sauvignon
Sauvignon
vz. 1
Sauvignon

8,40

14

8,80

18,17

Irje

Sauvignon

8,90

18,27

Zg. Gabernik

Sauvignon

9,00

18,08 18,17

Sivi Pinot

7,00

18,10

16
17
1

Čuček Stanko

Krapinski
Vidovec

2

Plevčak Zvonko

Sladka Gora

Sivi Pinot

7,20

18,17

3

Sivi Pinot

7,20

18,20

Sivi Pinot

7,80

18,23
18,18 18,20

6

Presečki Ivica
Krapina
Družina
Cerovec
Plemenitaš
Družina Hrepevnik Zg. Negonje

Sivi Pinot

8,50

1

Klet Jakopin

Zg. Negonje

Traminec

7,00

2

Družina Pečnik

Sedlarjevo

Traminec

8,00

3

Pažon Robert

Drevenik

Traminec

8,50

18,20

4

Pažon Anton

Drevenik

Traminec

8,50

18,27

6

Ogrizek Maja

Zg. Gabernik

Traminec

9,00

18,00

7

Družina Pečnik

Sedlarjevo

9,10

1

Boršič Drago

Lastine

3

Družina Ogrinc

Zg. Negonje

4

Ivič Bernard

Vidovica

5

Ogrizek Aga

Vonarje

1

Auracher Helmut

Rogaška

1

Ogrizek Maja

Zg. Gabernik

1

Pažon Robert

Drevenik

3

Mlaker Franc

Rogaška

5

Štruklec Stanislav

Poredje

6

Juršič Marjan

Irje

7

Vina Mijošek

Zg. Negonje

8

Ogrizek Franci

Zg. Gabernik

Traminec
Zeleni
Silvanec
Zeleni
Silvanec
Zeleni
Silvanec
Zeleni
Silvanec
Zwaigelt
(barik)
Žametna
črnina
PT Sauvignon
PT - Sivi Pinot
PT - Laški
Rizling
PT - Traminec
SJI Traminec
LV - Renski
Rizling

9

Ogrizek Franci

Zg. Gabernik

4
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LV - Rumeni
Muškat

prvak

prvak

18,20
2006

2007

17,93

18,30

8,00

17,70

9,00

17,87

9,00

18,02 18,20
2008

18,13 18,13

6,00

17,47 17,47

9,20

18,43

10,00

18,42

11,00

2007

18,78

11,00

2008

18,85

23,00

prvak

18,16 18,33

7,00

6,20

prvak

19,20

24,00

2008

19,25

25,00

2008

19,20

prvak

šampijon
rednih
trgatev
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LV - Laški
Rizling
SJI Sauvignon
SJI Chardonnay

10

Ogrizek Franci

Zg. Gabernik

11

Vina Mijošek

Zg. Negonje

12

Vina Mijošek

Zg. Negonje

13

Ogrizek Franci

Zg. Gabernik

SJI - Laški
Rizling

28,00

2005

19,45

14

Vina Mijošek

Zg. Negonje

SJI Chardonnay

28,00

2006

19,22

15

Vina Mijošek

Zg. Negonje

29,00

2006

19,70

16

Ogrizek Franci

Zg. Gabernik

29,00

2003

19,43

17

Ogrizek Franci

Zg. Gabernik

30,00

2008

19,42

18

Ogrizek Franci

Zg. Gabernik

33,00

2003

19,47

19

Vina Mijošek

Zg. Negonje

SJI Traminec
SJI Traminec
SJI - Laški
Rizling
SJI Chardonnay
LV Sauvignon

26,00

2005

19,38

27,00

2006

19,37

27,00

34,00
Povprečje
vse
skupaj

19,38

prvak

šampijon
posebnih
kakovosti

19,20 19,48

18,05

Petnajsto ocenjevanje vin je bilo slovesno zaključeno s tradicionalnim vinogradniškim plesom in
podelitvijo diplom v restavraciji Sonce. Zahvala velja vsem vinogradnikom in ostalim posameznikom, ki so s svojim strokovnim delom pomagali pri izvedbi ocenjevanja. Zahvaliti pa se želimo tudi
vsem sponzorjem, ki so Društvu vinogradnikov občine Rogaška Slatina pomagali pri izvedbi ocenjevanja in zaključne prireditve: generalnemu sponzorju Steklarni Rogaška, Občini Rogaška Slatina,
Vinogradništvu Hrepevnik, restavraciji Sonce-Boštjan Hernaus s.p., Vinu Mijošek, Studiu Corner-Simona Kmetič s.p., Podobi-Matija Kvesič s.p in Foto Zorin.
Drago Kregar
Vodja ocenjevanja
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Predsednik DV ROGAŠKA
Govor na zaključni prireditvi Vinogradniškega društva- 15. Ocenjevanje vin
Rogaška 2010

Spoštovane vinogradnice, vinogradniki, cenjeni gostje in vsi
častilci in ljubitelji vina, lepo pozdravljeni v restavraciji Sonce,
na našem tradicionalnem vinogradniškem plesu in podelitvi
diplom, pokalov za sortne prvake, pokala za šampiona rednih
trgatev in za šampiona posebne kakovosti s 15. ocenjevanja
vin Društva vinogradnikov Občine Rogaška Slatina .
Lepo pozdravljam predstavnika občine Rogaška Slatina
podžupana Martina Kidriča, predstavnika Steklarne Rogaška
Kristal, ki je sponzor pokalov za prvake sort in pokale Šampionov, gospoda Francija Črneliča. Prav tako pozdravljam našo
dolgoletno mentorico, predavateljico, vodjo oddelka za vinarstvo iz Kmetijsko gospodarskega zavoda Maribor gospo
Tadejo Vodovnik Plevnik. Lep pozdrav vinarski inšpektorici
gospe Andreji But in njenemu soprogu Vinku Butu, ki je direktor Kmetijske zadruga Šmarje pri Jelšah, pod katero spada Klet Imeno, ki je tudi naš dolgoletni sponzor. Pozdravljam
predstavnika Rogaških Novic Rudija Krebsa.
Zahvaljujem se našim sponzorjem: generalnemu sponzorju
15.ocenjevanja vin Rogaška 2010-ROGAŠKA KRISTAL, Občini Rogaška Slatina, kolektivu restavracije
Sonce, družini Hrepevnik, Foto Zorin, Podobi, Studio Korner, Rogaškim Vrelcem in vsem ostalim, ki
so pripomogli k tej prireditvi.
Prav tako velika hvala vodji Projekta ocenjevanja vin g. Dragu Kregarju in ekipi našega društvenega
kletarja gospoda Janija Hrepevnika. Hvala naši tajnici društva ge. Vidi Mlinar in Ljudskim pevcem
izpod Boča. Hvala našim članom društva iz Republike Hrvaške in ostalim pridelovalcem žlahtne kapljice iz Hrvaške za prinesene vzorce vina, prav tako velika hvala vsem iz sosednjih društev, saj zato
lahko trdimo, da je naše ocenjevanje vin meddruštveno in mednarodno.
Z velikim veseljem in ponosom vam lahko povem, da je to ocenjevanje vin najboljše do sedaj, med
vsemi ocenjevanji. To potrjuje tudi povprečna ocena, ki je 18.17. Prosim za aplavz.
Spoštovane vinogradnice in vinogradniki, danes moram spregovoriti tudi o projektu Calska gorca.
Vabim vas na otvoritev obnovljene Calske gorce, ki bo dne 16. julija 2010, ob 17.00 uri v Cerovcu pri Calski gorci in našem društvenem vinogradu, kjer bo svečana otvoritev z javno prireditvijo.
Zraven društvenega vina bodo tudi vina naših vinarjev in mojih 100 penin Afrodita in 50 penin g.
Francija Jankoviča, našega prvega predsednika društva. Te penine sva obljubila g. županu, da jih
podariva za otvoritev, če bo letos gorca obnovljena in končana.
Datum otvoritve je postavil gospod župan, mag. Branko Kidrič, in je na našem letošnjem občnem
zboru povedal, da bo do takrat gorca obnovljena, nam pa je naložil, da uredimo zunanjo okolico s
parkirnimi prostori.
Da je občina uspela na razpisu Kmetijskega Ministrstva, je zasluga našega župana in njegove ekipe
na Občini. Hvala jim in prosim en aplavz.
Obveščam vas, da smo letos vinograd obrezali, povezali in uredili in vse to je zasluga našega upravnega odbora in nekaj pridnih in zvestih članov društva, vse druge pa vas prosim, da se poskusite
vključiti v dela pri gorci in vinogradu, vsak po svojih zmožnostih.
Čaka nas letos še veliko dela,saj bomo jeseni imeli tudi našo prvo trgatev grozdja. Vsak, ki je pripravljen pomagati, se lahko obrne osebno na mene ali na enega od članov upravnega odbora društva.
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Izobraževanje- povzetek letnega programa
izobraževanja in realizacija

Predavanje »Od kletarske evidence do odločbe« in »Nega mladih vin in delovna
pokušina letnika 2009«
Predavanje »Od kletarske evidence do odločbe« in »Nega mladih vin in delovna pokušina letnika
2009«, je bilo v petek, dne 8. januarja 2010, ob 17.00 uri na vinogradniško izletniški kmetiji »JUS« v
Cerovcu pod Bočem.
Predavali sta Andreja But univ. dipl. inž. agr. in Tadeja Vodovnik Plevnik univ. dipl. inž. agr. specialistka enologinja iz KGZ Maribor.

Najprej smo poslušali zanimivo predavanje ga. Andreje But, ki je prisotne seznanila z dolžnostmi in
pravicami ob pridelovanju in prometu z vinom ter odnosom do potrošnika.
Ga. Andreja But je predsedniku DV g. Ivanu Mijošku dala iniciativo za omenjeno predavanje iz
razloga njenih zapažanj pri vsakodnevnem delu. Ugotavlja, da se je v zadnjem obdobju v prometu
našlo več kot 50% vina, ki ni bilo neprimerno za promet, ki ni bilo identično z odločbo o cenitvi, ki
je bilo nepravilno označeno ali ga niso spremljali potrebni dokumenti za promet z vinom. V vseh
zgoraj omenjenih primerih ima vinarski inšpektor zakonsko podlago, da vino izloči iz prometa in
pridelovalca denarno kaznuje.
V svojem predavanju je prisotnim na razumljiv način predstavila vso veljavno zakonodajo za področja:
- kletarska evidenca (pomen, oblika in vsebina),
- register pridelovalcev grozdja in vina (roki za oddajo obrazcev prijave, pridelka, prijave zalog,
enoliških postopkov, vsebina in pomen registra),
- odreditev destilacije v primeru previsokih pridelkov,
- dokumenti potrebni za promet s stekleničenim in nevstekleničenim vinom (spremnica, račun,
dobavnica, odločba o ocenitvi),
- odnos pridelovalec - gostinec (kdo nosi odgovornost za vino),
- označevanje vina,
- vodenje upravnega in prekrškovnega postopka proti pridelovalcu,
- pomen upoštevanja določil Zakona o vinu, Zakona o inšpekcijskem nadzoru
in Zakona o prekrških.
Za tem je sledilo kratko predavanje ge. Tadeje Vodovnik Plevnik o negi mladih vin letnika 2009 s
poudarkom na njegovih značilnostih. Posebej je spregovorila o pomanjkljivostih in napakah vin, ki
jih zaznava v vsakodnevni praksi na terenu.
Nato je sledila delovna pokušina vin, katera so prinesli udeleženci predavanja. Vsi pokušani vzorci
so bili strokovno pokomentirani, v primeru ugotovljene pomanjkljivosti ali napake pa je bil dan napotek za odpravo le- teh.
Za konec lahko rečem, da sta bili obe predavanji in delovna pokušina zelo zanimiva in koristna.
Škoda je le, da je bila udeležba zelo skromna.
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PREDAVANJE:
1. Seminar – delavnica »rez vinske trte« in
2. Predavanje prodajno svetovalne službe METROB d.o.o.
Predavatelja: Roman Štabuc univ. dipl. inž. kmet. specialist za vinogradništvo iz KGZ in
Marko Kramer univ. dipl. inž. agr. svetovalna služba Metrob
Lokacija: Zg. Negoje Mijošekov hrib, dne 8. 3. 2010
Udeleženci tokratnega predavanja smo se v hladnem petkovem popoldnevu zbrali v kozolcu na
Mijošekovem hribu. V uvodnem delu predavanja je g. Roman Štabuc prisotne seznanil z osnovnimi zakonitostmi rezi vinske trte. Pri tem pa mora vinogradnik upoštevati primerno obremenitev

posamezne trte z ozirom na število očes po šparonu, kar je predpogoj za kakovosten pridelek in
pridelavo vrhunskega vina.
V nadaljevanju je spregovoril tudi o rabi strojev in pripomočkov za rez in vez trte, kar pride v poštev na večjih vinogradniških površinah, pa tudi primernih legah. Upravičenost rabe strojev za rez
in vez je podkrepil glede na stroškovni vidik, kar opravičuje ekonomiko pridelave v zmanjševanju
stroškov. Kot že rečeno, da je nabava teh strojev smiselna le za večja vinogradniška posestva, pa je
v tujini praksa, da koristijo vinogradniki te stroje in specialne pripomočke v okviru strojnih krožkov.
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Nato je sledil praktičen prikaz rezi vinske trte v vinogradu našega predsednika VD g. Ivana Mijoška.
Udeleženci smo lahko videli praktične odločitve, kdaj en šparon in čep, ali dva šparona in pa tudi
način pomlajevanja trte.
g. Marko Kramer iz svetovalne službe METROB je poslal njihovega predstavnika, ki je udeležencem
predavanja razdelil brošuro »VINOGRADNIŠTVO«, v kateri so navedene možnosti zatiranja bolezni
in škodljivcev vinske trte.

PREDAVANJE ZELENA DELA V VINOGRADU
Predavatelj:
Roman Štabuc univ. dipl. inž. kmet. specialist za vinogradništvo
Izvedba predavanja v torek, dne 8. junija 2010, s pričetkom ob 17.00 uri pri Calski gorci v društvenem vinogradu.
Predaval je g. Roman Štabuc in nanizal nekaj osnovnih zakonitosti pravočasne in temeljite oskrbe
trte kot edino pravo pot uresničitve vinogradnikove pridelovalne vizije za doseganje pridelovalnega cilja. Predstavil je tudi najnovejše izsledke stroke nemških vinogradnikov, uvajanja ukrepov
oskrbe vinske trte s ciljem pridelave vrhunskih vin.
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Sledil je praktičen prikaz oziroma demonstracija zelenih del v društvenem vinogradu.
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PREDAVANJE
Priprava na trgatev in značilnosti dozorevanja grozdja vinskega letnika 2010,
ki je bilo v ponedeljek 20. septembra 2010, s pričetkom ob 16.00 uri v gorci družine Hrepevnik Zg.
Negoje.
Predavala je Tadeja Vodovnik Plevnik univ. dipl. inž. agr., specialistka enologinja iz KGZ Maribor.
In sledila je predstavitev podjetja VA – Živilska tehnologija d.o.o. specializirano za enološka sredstva
in enologijo iz Ilirske Bistrice.
V uvodu predavanja je opozorila na nestanovitne vremenske razmere, ki so vinogradnike pestile
skozi vse leto. V večini primerov je bila trta napadena s peronosporo, oidijem, pojavi gnilobe, ponekod pa tudi toča.

Dozorevanje grozdja je bilo dokaj normalno, v primerjavi s predhodnim letnikom pa v majhnem
zaostanku. Nakazuje se, da bo sam pridelek grozdja zelo prizadet predvsem zaradi gnilobe.
Nekaj priporočenih smernic za kletarjenje:
a)
optimalna tehnološka zrelost,
b)
selektivna trgatev (podbiranje),
c)
žveplanje grozdja ali drozge,
d)
maceracija drozge, če je grozdje zdravo,
e)
stiskanje z ustreznim tlakom,
f)
razsluzenje mošta.
Poudarila je tudi skrbnost pri zaščiti mladega vina s poudarkom na primernem odmerku žvepla
ob prvem pretoku. Prvi pretok naj bo opravljen v največ 10 dneh po končanem alkoholnem vretju.
Drugi pretok pa opravimo po 2 mesecih. Zorenje vina ves čas nadzorujemo s pokušnjo, merjenjem
vsebnosti prostega žvepla, kisline.

V nadaljevanju je g. Tomaž predstavil široko paleto enoloških sredstev za donegovanje vina in številnimi praktičnimi podkrepitvami uporabe le-teh.
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PREDAVANJE
Delovna pokušina vinskega letnika 2010,
ki je bilo 15, decembra 2010, v gorci družine Hrepevnik Zg. Negoje
Predavala je Tadeja Vodovnik Plevnik, univ. dipl. inž. agr., specialistka enologinja iz KGZ Maribor.
Uvodoma je predavateljica navzočim vinogradnikom (prisotnih 30) predstavila značilnosti letošnjega vinskega letnika. Trgatev je bila zgodnja, imeli smo obilne padavine, jagode so pokale, pojavila
se je močna gniloba. Ni pa nujno, da bo letnik slab. Vina bodo bolj pitna, z nižjimi alkoholi in višjimi
kislinami, ne bodo pa primerna za daljše staranje. Gnilega grozdja nismo macerirali, zahtevana je
dobra, predvsem pa temeljita obdelava mošta, z uporabo enoloških sredstev.
Zaradi vseh navedenih težav so navzoči vinogradniki dobili konkretna navodila za uporabo potrebnih enoloških sredstev za razsluz mošta, priprave vrelnih nastavkov in odpravo zaznanih pomanjkljivosti pri zorenju mladega vina.
V nadaljevanju je sledila delovna pokušina vinskih vzorcev, ki so jih prinesli posamezni udeleženci
delovne pokušine. Ga. Tadeja je strokovno pokomentirala vsak vzorec, pri ugotovljenih napakah ali
pomanjkljivostih pa je predlagala konkretne ukrepe za odpravo le-teh.
Za zaključek lahko rečemo, da je bila delovna pokušina za udeležene vinogradnike koristna in poučna.
Hvala predavateljici ge. Tadeji Vodovnik Plevnik za njen trud in hvala gostitelju, družini Hrepevnik.
Anton Klasinc
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Izlet oz. strokovna ekskurzija društva
vinogradnikov

Vinogradniški izlet oziroma ekskurzija v Slovenske Konjice
Tokratni izlet je bil realiziran 25. junija 2010 v našo bližnjo soseščino. Napotili smo se proti Slovenskim Konjicam in se najprej ustavili v Žički Kartuziji. Organiziran je bil voden ogled znamenitosti
Kartuzije. V starem gostinskem lokalu so nam postregli okusno malico.

Po malici je sledil voden ogled obnovljenih objektov z razlago zgodovine življenja Kartuzijanov.
Zanimiva je bila tudi predstavitev zdravilnih žganih pijač, pripravljenih po starih receptih Kartuzijancev. In za konec še pokušnja penine Zlatega Griča, katero zorijo prav v urejeni kleti te Kartuzije.
Pot smo nadaljevali do novozgrajene vinske kleti »ZLATI GRIČ« v Slovenskih Konjicah.
Sprejel nas je enolog te kleti in nam najprej razkazal to lepo novogradnjo.

In za zaključek še degustacija 5 vzorcev vina iz te kleti.
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Od tukaj smo pot nadaljevali do ekološkega vinogradništva »ZORJAN«. Pridelava grozdja temelji
na strogih ECO pravilih obdelave vinograda. Vretje mošta, kot tudi zorenje mladega vina, poteka
brez dodatkov enoloških sredstev, v amforah, zakopanih v zemljo. Nato je sledila degustacija tako
pridelanih vin.

Pot smo nadaljevali do »GOSTIŠČA IRŠIČ«, kjer smo zaključili s poznim kosilom. Zaključek je bil s plesno glasbo in po napornem dnevu smo tudi malo zaplesali. Ob povratku proti domu smo organizirali nabirko za voznika avtobusa g. Mladena. Zbrali smo 168,00 €. g. Mladen se je nabirke odpovedal
in jo namenil za društvene potrebe. Hvala mu za to gesto in hvala našemu predsedniku društva, ki
nam je organiziral tako zanimiv izlet oz. ekskurzijo.
Anton Klasinc
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Prireditev društva

MARTINOVANJE NA EVROPSKI PLOŠČADI 11.11. 2010
Martinovanje je za nekatere šega, za vinogradnike pa velik
praznik, kajti sv. Martin je tisti svetnik, za katerega velja, da je
mošt spremenil v vino.
Skozi zgodovino Rogaške Slatine, ki slovi po svojih naravnih vrelcih mineralne vode, danes pa dopolnjuje privlačnost
zdraviliško-turističnega centra še vinsko-turistična cesta, ki
obiskovalcem približa naravne danosti, kulturne in etnološke
posebnosti kraja.
V okviru promocije Rogaške Slatine kot mesta vode, stekla
in vina smo se v Javnem zavodu Turizem Rogaška Slatina odločili, da bomo slednjemu namenili posebno mesto in tako
smo v sodelovanju z lokalnimi vinarji v letu 2010 organizirali
dve odmevnejši prireditvi.
Namen prireditev je bil širši javnosti predstaviti vinorodno
območje Rogaške Slatine, tradicijo vinarstva teh krajev, katero ob tradiciji zdravilišča in pridelovanju stekla, zaseda prav
posebno mesto in predvsem povabiti morebitne obiskovalce, da se bodo ustavili v naših krajih in se
prepustili razkošju, ki nam ga ponujata Rogaška Slatina in okolica.
Letošnje martinovanje smo v Rogaški Slatini obeležili z martinovim pohodom (sobota, 6. november 2010) po tako imenovani rogaški vinski poti, kateri je bil uvod v martinovo rajanje in kjer so nam
na široko odprli svoja vrata hramov gostitelji ob vinski poti.
Pot nas je vodila od Izletniške kmetije Jus, do Kleti Kregar v Cerovcu pod Bočem, naprej do Grilove
kapele, nato pa smo pot nadaljevali do kleti Plemenitaš, po domače »Smoletove gorce« in do zadnjega postanka v Calski gorci, kjer smo lahko še zadnjič okusili izvrstna vina (Turistična kmetija
Perkovič, Prodaja vina Hrepevnik) in različne kulinarične dobrote Rogaške Slatine in okolice. Kot organizator smo seveda zadovoljni z obiskom, velja pa omeniti, da so se nam že prvo leto pridružili, ne
samo obiskovalci iz Rogaške Slatine in okolice, ampak tudi iz bolj oddaljenih krajev (Maribor, Ptuj).
Poskrbeli pa smo tudi za naše hotelske goste, saj smo jim zagotovili spremljavo tuje govorečega
lokalnega turističnega vodnika.
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S četrtkovim martinovanjem na prostem (11. november 2010) pa smo praznovanje zaključili. Slatinski vinogradniki in vinarji (Vinogradniško turistična kmetija Ogrizek, Klet Kregar, Vina Mijošek in
Prodaja vina Hrepevnik) so številnim obiskovalcem pod šotorom na Evropski ploščadi v pokušino
ponudili mlado vino, društva in gostinci pa so poskrbeli za okusne domače dobrote in martinovo
pojedino. Z napitnicami so razveselili ljudski pevci iz Rogaške Slatine, kulturni utrip so popestrili folklorniki društva Minerali, ki so zaplesali splet slatinskih plesov. Krst mošta je opravil slatinski župnik.
Da je zabava trajala dolgo v noč, so skrbeli člani ansambla Nasmeh +.
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Kot organizator smo z obiskom in odzivi obiskovalcev zadovoljni in s ponosom lahko rečemo, da
nam tole daje dodatno energijo za ustvarjanje v prihodnje, zato napovedujemo tradicionalna vsakoletna martinovanja, seveda s še bogatejšim programom, vsebino in ponudbo.
Seveda pa gre zahvala predvsem lokalnim vinarjem, vodstvu Društva vinogradnikov Rogaška Slatina in ostalim sodelujočim, ki so pripomogli k izvedbi omenjenih prireditev, saj so z izkazano pomočjo dali velik pečat k promociji Rogaške Slatine kot mesta vina.
Barbara Plemenitaš
direktorica
Javni zavod turizem Rogaška Slatina
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Govor predsednika DV ROGAŠKA na martinovanju na evropski ploščadi
Spoštovane vinogradnice, vinogradniki, Slatinčanke, Slatinčani, cenjeni gostje in vsi častilci in ljubitelji vina, lepo pozdravljeni v Rogaški Slatini, v mestu vina, stekla, vode, tu v prelepem zdraviliško-turističnem kraju, na naši Evropski ploščadi.

Društvo Vinogradnikov Občine Rogaška Slatina s sekcijo mladih vinogradnikov letos šteje okrog
250 članov, lahko tudi trdimo, da smo mednarodno društvo, saj imamo nekaj članov iz sosednje
države Republike Hrvaške. Društvo je bilo ustanovljeno pred dobrimi 15 leti in danes se lahko pohvalimo z našimi vrhunskimi vini, vin: rednih trgatev, kakor tudi z vini posebnih kakovosti od poznih trgatev do suhih jagodnih izborov, kakor tudi ledenimi vini ter peninami, pridelanih po klasični
metodi, kar smo tudi dokazali na raznih državnih in mednarodnih ocenjevanjih vin. Naši kletarji so
dobivali za svoja vina državne prvake-šampione, kakor tudi mednarodne šampione.
Smo eno izmed redkih slovenskih vinogradniških društev, ki ima svoj lastni vinograd in zidanico
Calsko gorco, ki je stara čez 200 let in je kulturni spomenik.
Spoštovani gostje, cenjeni Slatinčani in Slatinčanke, da je naša okolica Rogaške lepa in obdelana,
da griče krasijo obdelani vinogradi in lepe gorce ali zidanice, je velika zasluga nas vinogradnikov in
vinarjev Društva vinogradnikov Občine Rogaška Slatina.
Mi spadamo v Vinorodno Deželo Podravje - ožje Slovenska Štajerska. Vinorodni okoliš Šmarsko Virštanjski in Rogaško - Slatinski pod okoliš.
Hvala glavnemu organizatorju te prireditve - martinovanje na prostem -2010 - TIC-u Rogaška Slatina, vsem nastopajočim, vsem ki ste za stojnicami in vsem vam, ki ste prišli na martinovanje , na god
Svetega Martina. Hvala za zaupanje in želim vam veliko užitkov ob vinih slatinskih vinarjev. Imejmo
se lepo.
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Martinov pohod vinogradnikov

Vinogradniški martinov pohod 2010
V mrzlem sneženem jutru smo se zbrali pri SV.Trojici. ker Pot smo nadaljevali do Sekirnikove gorce.
Tudi tukaj ni šlo brez štartnine, kozarcev in obešanke. Gospod Branko Sekirnik nas je pričakal s šilcem žganja za dobro voljo in nadaljno hojo, ki se je nadaljevala do gorce Franca Firerja, pri katerem
smo se dobro okrepčali in pokušali njegova vina.
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Naslednja postaja je bila pri Mirku Sekirniku, ki nas je enako prijazno povabil na kozarec vina, miza
pa nam je ponujala suhe slive, fige, orehe in sir. Pri njegovi gorci smo naredili skupinsko sliko vseh
udeležencev. Prezreti nismo mogli povabila Albina Drofenika, ki nas je počastil z dobrim pristnim
»turbotom«. Pot smo nadaljevali po cesti na Vinec, tam pa naleteli na prijaznost gospoda Šestana, ki
nas je z veseljem povabil v klet, potem pa z nami nadaljeval pohod proti Sv. Vidu

do gorce gospoda Bernarda Iviča, ki nas je postregel s kuhanim vinom, kar nam je prijalo v snežnem
dnevu. Počasi se nam je bližala zadnja postojanka - gorca gospoda Volariča, kjer smo ob narezku in
dobri kapljici zaključili pohod. Zaradi sneženja smo se hitro vrnili do avtov. Pohod je zelo lepo uspel,
zato se tudi zahvaljujemo vsem za gostoljubje in dobro voljo. Vaši organizatorji pohodov.
Hrepevnik Janez
in ostali sodelujoči
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Delo z mladimi vinogradniki

Poročilo o pohodu »SEKCIJE MLADIH« društva vinogradnikov Rogaška
Dne 9.11.2010 je bil organiziran pohod »sekcije mladih vinogradnikov«. Udeležba je bila glede na
močno zaseden »martinov vikend« malo bolj skromna, saj se je pohoda udeležilo 10 članov.
Zbiranje pohodnikov je bilo pri Jus-ovi kleti, kjer smo se zbrali ob 10. uri. Po prijazni pogostitvi in
dobri kapljici nas je pot vodila dalje po vinski poti proti Kleti Kregar. Mladi gospodar Gašper nam je
predstavil njihova vina ter izvedel obširno ter strokovno degustacijo.

Nadaljevali smo proti »Grilovi kapeli«, kjer je bil manjši postanek in okrepčilo iz nahrbtnika.
Naslednji postanek je bil pri Mlinarjevih, kjer smo se prav tako dobro okrepčali s številnimi dobrotami in osvežili z dobro kapljico.
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Pot nas je vodila dalje proti kleti Mladena Mijoška, kjer smo prav tako bili velikodušno postreženi z
dobrotami iz domače kleti.
Ob 15. uri smo prispeli na končno destinacijo, to je Klet Hrepevnikovih, kjer nas je čakal topel obrok
in sveže pečeni kostanji. Tukaj so nas čakala tudi na široko odprta vrata sosednje kleti Ogrinčevih,
kjer je že bilo prijetno vzdušje in smo se pridružili.
Zahvaljujem se vsem zgoraj omenjenim, ki so nas velikodušno sprejeli in odlično postregli.
Glede na veliko zadovoljstvo vseh sodelujočih bomo poizkusili prirejati pohod mladih vinogradnikov tradicionalno, vsako leto.
Lep vinogradniški pozdrav!
Aleš Plemenitaš

Moje srečanje s Calsko gorco
V času mojega službovanja na Občini Rogaška Slatina, je kar nekaj projektov, ki so mi zaradi svojevrstnosti zelo pri srcu. Rad se jih spominjam in eden teh je gotovo Calska gorca. Kot prvi mi je Calsko
gorco predstavil takratni predsednik Vinogradniškega društva, gospod Franci Jankovič. Gorca naju
je povezala do prijateljstva, ki ga negujeva še danes.
Osnovna ideja je bila ohraniti in obuditi propadajoči objekt
kot spomin na našo bogato kulturno dediščino. Ob prvih korakih je s svojim bogatim etnološkim znanjem, ljubiteljsko, z
nasveti prispeval dr. Vito Hazler, ki se še danes rad vrača pod
obronke Boča.
Začetne aktivnosti so potekale v okviru društva, vendar se je
izkazalo, da brez pomoči občine tako finančno, kot strokovno, projekta ne bo možno izpeljati, saj je imela gorca status
kulturnega spomenika in kot taka, ni dovoljevala kakršnih
koli posegov, vezanih na konservatorski program, ki ga je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine iz Celja.
Ko mi je župan zaupal nalogo usklajevanja projekta s strani občine, smo se aktivno povezali z Zavodom, gospo Tanjo
Hohnec, pripravili potrebno tehnično dokumentacijo, kandidirali na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev za obnovo objekta ter zagotovili sredstva iz občinskega proračuna.
Zelo enostavno povedano, vmes je preteklo kar nekaj let. zaNeuspeli poizkusi prijave na razpis, morda zaradi neskladja
interesov v samem društvu ali zaradi dileme okoli kulturnega statusa objekta.
Ne glede na vse zaplete je pomembno, da smo objekt ohranili in ga obudili v življenje. Zelo zanimivi so bili komentarji ob začetku obnove, tako izvajalca kot nadzora. Srečka so skrbeli nemogoči
pogodbeni roki, Majda pa bi najraje objekt podrla in pozidala na novo. Tanja in Aleš sta vneto iskala
ostanke starih ometov, sondirala stene in nas budno spremljala, da ne bi ušpičili kakšne nepopravljive škode.
Bili so trenutki, ko sem že sam podvomil v uspešnost obnove in dokončanja v dogovorjenem roku,
predvsem v fazi statične sanacije. Takrat je priskočil na pomoč Jure in »zvezal« objekt z jeklenimi
vezmi okoli in povprek, tako da se ni »razpadel«, kot je rada robantila Majda.
Ko so bile narejene končne poslikave notranjosti in pročelij, je na prejšnje stanje ostal le še spomin
na fotografijah, ki so nastajale v času obnove.
Naj živi Calska gorca!
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Gospodarjenje z društvenim vinom 2010

Od degustacije in zaključne prireditve je ostalo 140 litrov vina, ki smo ga porabili za otvoritev Calske gorce ter za Radgonski in Celjski sejem.
Ker nam je vina zmanjkalo, smo vinogradniki donirali 100 litrov vina za Gasilsko društvo Steklarna.
Oktobra smo imeli v vinogradu pri Calski gorci tudi svojo prvo trgatev. Trgali smo grozdje Sivi pinot
in Traminec. Sivega pinoja smo stisnili 100litrov, traminca pa 160 litrov. Vsem, ki so donirali vino in
sodelovali ter pomagali, se kot kletar društva zahvaljujem.
Hrepevnik Janez
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Animacija članstva društva in plačevanje
članarin
Plačevanje članarin

Težave s plačevanjem članarin se nadaljujejo tudi v tem letu. Zadolžitve članov UO DV za pomoč
pri pobiranju članarin ne dajejo zadovoljivih rezultatov. V letu 2010 je bilo plačanih 99 članskih in
16 družinskih članarin, kar kaže na 26,6 % padec v primerjavi z letom 2008. Glede na evidentirano
število članov društva vinogradnikov Rogaška predstavljajo neplačane članarine določen stroškovni
problem, katerega bo moral UO DV v letu 2011 razrešiti. Najverjetneje bo sprejeta odločitev, da se
bo za dvoletno zaporedno neplačevanje članarine prekinilo članstvo v društvu vinogradnikov.
Anton Klasinc

42

Pregled finančnega poslovanja društva

Poročilo, gotovinsko poslovanje za 2010
Poštnina
(brošura+računi
Prodaja
kozarcev
- ploščad16x)
Donatrostvo
za brošuro
Izlet
UO DV (Čuček
Džurmanec)
Donatrostvo
za
brošuro
Izlet
Haloze
DRUŠTVO
VINOGRADNIKOV ROGAŠKA
Steklenice
+ zamaški Kregar
Izlet
Haloze
Prodaja kozarcev – Martinov pohod
Brošura
Fotolik – Martinov pohod
Prodaja
Koledarjikozarcev
2009
Oblikovanje
Brošure - Rajh
Koledarji 2009
PRIHODKI
Klobuki gratis (Lovrenčič, Ratej, Strehovec, Kidrič, Gobec, Čuček)
PRIHODKI
Donos iz letaSKUPAJ
2007
Koledarji
2008
(RST Dolšak Vojko)
PRIHODKI
SKUPAJ
Koledarji
Polog na TRR
IZDATKI
Ocenjevajnje vin 2008
IZDATKI
Poštnina
(brošura+računi
Prodaja kozarcev
- ploščad16x)
IZDATKI
SKUPAJ
Poštnina
(brošura+računi
16x)
Izlet
UO
DV
(Čuček
Džurmanec)
Donatrostvo za brošuro
Izlet
UO
DV
(Čuček
Džurmanec)
Steklenice
Izlet
Haloze+ zamaški Kregar
Steklenice
+ zamaški Kregar
Brošura kozarcev
Fotolik
Prodaja
– Martinov pohod
Brošura
Fotolik
SALDO
Oblikovanje
Brošure - Rajh
Koledarji 2009
Oblikovanje
Brošure
- RajhRatej, Strehovec, Kidrič, Gobec, Čuček)
Klobuki gratis
(Lovrenčič,
Klobuki gratis (Lovrenčič, Ratej, Strehovec, Kidrič, Gobec, Čuček)

28,00
125,00
625,00
450,00
625,00
214,00
25,00
214,00
220,00
700,00
220,00
640,00
100,00
640,00
JANUAR-DECEMBER
180,00
3.041,00
79,00
540,00
3.224,77
3.675,80
1.011,00
422,00
127,00
28,00
125,00
4.360,82
3.081,67
28,00
450,00
625,00
450,00
25,00
214,00
25,00
700,00
220,00
700,00
1.136,05
594,13
100,00
640,00
100,00
180,00
180,00
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Kip Sv. Urbana, ki je Calsko gorco krasil že od
nekdaj, smo dobili v trajno last od zakoncev
Stanke in Vlada Žlaberja.
Kip je v zelo slabem stanju, z manjkajočimi in
poškodovanimi okončinami, ter manjkajočo
škofovsko palico. Zato sem iskal sponzorja, oziroma botra restavriranja.
Ivan Mijošek

Združenje slovenskega reda
vitezov vina - Celjsko omizje
Botri restavriranja so člani Slovenskega reda vitezov vina iz Celjskega omizja, kateri imajo sedež v viteški sobi, pod Restavracijo Sonce v Rogaški Slatini.
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Članki članov UO in članov društva Reklamni
oglasi sponzorjev.

Izobraževanje vinogradnikov »ROGAŠKA« (Objava v ROGAŠKIH NOVICAH)
Društvo vinogradnikov občine Rogaška Slatina »ROGAŠKA« je za svoje člane organiziralo dne 8. januarja 2010 predavanja »Od kletarske evidence do odločbe« in »Nega mladih vin, ter delovna pokušina vin
letnika 2009«. Gostitelj predavanja je bila »Vinogradniško izletniška kmetija JUS v Cerovcu pod Bočem.
Predavali sta ga. Andreja BUT, univ. dipl. inž. agr. iz Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
• Vinarska inšpekcija Celje in ga. Tadeja Vodovnik Plevnik, univ. dipl. inž. agr. specialistka enologinja iz
KGZ Maribor.
Vinogradniki, udeleženci predavanja, smo najprej prisluhnili izvajanju predavanja ge. Andreje But, ki
je na zelo razumljiv način povedala, kaj morajo vinogradniki upoštevati pri pridelavi grozdja, mošta in
vina. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora na terenu ugotavljamo, da se je v zadnjem obdobju v prometu našlo več kot 50% vina, ki ni bilo primerno za promet (motnost, spremenjene organoleptične lastnosti, prevelika količina žvepla, oksidacija), ki ni bilo identično z odločbo o cenitvi (vino je brez napake
ali bolezni, vendar njegove kemične lastnosti ne ustrezajo označenim), ki je bilo nepravilno označeno
ali ga niso spremljali potrebni dokumenti za promet z vinom. Ugotavlja se tudi problematičnost uporabe enoloških sredstev, ko se z analizo ugotovijo prekoračitve ostankov težkih kovin v vinu n. pr. bakra.
V izogib nepravilnostim pri pridelavi grozdja in vina je za vinogradnike nujno upoštevanje veljavne zakonodaje, in sicer: Pravilnika, s katerim se predpisuje kletarska evidenca in spremni dokumenti, Pravilnik o označevanju vina , mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter o njihovi embalaži in Pravilnik
o registru pridelovalcev grozdja in vina – RPGV. Za slednjega je treba poudariti, da se mora v register
vpisati pridelovalec, ki je fizična ali pravna oseba in je nosilec kmetijskega gospodarstva. Pomembno je
tudi, da pridelovalci, ki obdelujejo več kot 10 arov vinograda,
• vsako leto in najpozneje do 20. novembra, prijavijo celoten pridelek grozdja, mošta, vina in drugih
proizvodov, vključno s pridelkom namenjenim za lastno porabo (v primeru izpada pridelka zaradi toče,
bolezni,… obvestijo Upravno enoto o izpadu pridelka),
• do 7. septembra prijavijo zaloge vina na dan 31.07,
• prijavijo enološke postopke, ki so jih opravili na posamezni vrsti vina.
Neštetokrat so predavatelji na naših predavanjih poudarili, kako pomembna je pravilna raba fitofarmacevtskih sredstev v naših vinogradih in umna raba enoloških sredstev pri kletarjenju. Seveda je vse to
z navedeno zakonodajo tudi predpisano. Za neupoštevanje zgoraj omenjenih pravilnikov ima vinarski
inšpektor zakonsko podlago, da vino izloči iz prometa in kot skrajni ukrep, da pridelovalca denarno
kaznuje. V zaključku predavanja pa je ga. inšpektorica ponudila vinogradnikom pomoč za pojasnila v
primeru nejasnosti glede zakonodajnih zahtev, dosegljiva je na tel. št. 03 425 2764.
Za tem je sledilo kratko predavanje ge. Tadeje Vodovnik Plevnik o negi mladih vin letnika 2009 s poudarkom na njegovih značilnostih. Posebej je spregovorila o pomanjkljivostih in napakah vin, ki jih
zaznava v vsakodnevni praksi na terenu.
Nato je sledila delovna pokušina vin, katera so prinesli udeleženci predavanja. Vse pokušane vzorce je
ga. Tadeja strokovno pokomentirala, v primeru ugotovljene pomanjkljivosti ali napake pa je dala dobronamerni napotek za odpravo le-teh.
Za konec lahko rečem, da sta bili obe predavanji in delovna pokušina zelo zanimive in koristne. Ob
upoštevanju dejstva, da je vino tudi hrana, se bomo morali vinogradniki slej kot prej zavedati, da se z
upoštevanjem zakonodaje zagotavlja kakovostna pridelava grozdja in vina. Trg in kupec na njem postaja ta ob veliki ponudbi čedalje bolj zahtevna in prepričan sem, da bodo uspeli le tisti, ki bodo uspeli ob
upoštevanju zakonodajnih zahtev temu trgu ponuditi vina vrhunske kakovosti.
Na kuncu naj izrazim zahvalo v imenu predsednika DV, g. Ivana Mijoška, ge. Andreji But in
ge. Tadeji Vidovnik Plevnik za odlično izvedena predavanja. Gostitelju, družini vinogradniško izletniške
kmetije JUS iz Cerovca pod Bočem, pa tudi prav lepa hvala za vso gostoljubnost.
Anton Klasinc
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Novi izzivi društva vinogradnikov »ROGAŠKA«
V mesecu novembru je minilo 15 let od kar deluje društvo
vinogradnikov ROGAŠKA. V tem pretečenem obdobju so bili
cilji in naloge društva podrejeni izobraževanju vinogradnikov, pa tudi pohodom in izletom oziroma strokovnim ekskurzijam. Številni člani smo opravili tečaje »Vinarstva« in tečaje
»Pokušanja, spoznavanja in ocenjevanja vin«. V vseh teh letih
so se odvijala razna predavanja in strokovne delavnice. Rezultati načrtnega izobraževanja v vseh teh letih se odražajo
v doseganju pridelave kakovostnih in vrhunskih vin, kar potrjujejo vsakoletna društvena ocenjevanja vin. Uspelo nam
je, da smo v tem letu po dolgih letih prizadevanj ob pomoči
občine predali svojemu namenu obnovljeno »Calsko gorco«.
Nazaj v društveno opravljanje smo dobili vinograd, ki je bil
do leta 2009 v najemu. Lahko bi rekli, da se s to pridobitvijo
začenja obdobje novih izzivov.
Zato bi najprej kazalo razmisliti, kako spremeniti in dopolniti
utečeni program predavanj in strokovnih delavnic. Po obiskanosti predavanj se včasih vsiljuje razmišljanje, da so predavanja in strokovne delavnice v zdajšnji obliki premalo zanimiva
za člane društva. Morda se premalo zavedamo tehnoloških novosti vinogradništva in zahtev pri
pridelavi grozdja in kletarjenju. Kaže tudi razmisliti o uvedbi novih tem predavanj, s katerimi bi člani
pridobivali nova znanja za reševanje nakopičenih problemov v zaostrenih pogojih gospodarjenja
in trženja pridelka. Morda se pa prav v teh problemih nakazuje odgovor vzrokov na zapažen trend
upadanja članstva v društvu. Zato spoštovane vinogradnice in vinogradniki verjamem, da ste z dušo
in srcem še vedno skrbni vinogradniki, vrnite se in pridružite aktivnim članom društva. Druženja na
predavanjih in delavnicah so zanimiva in koristna, pohodi in izleti pa predvsem prijetni in sproščujoči.
»Calska gorca« mora postati ponos društva vinogradnikov občine Rogaška Slatina »ROGAŠKA«,
seveda, če ji bomo znali vdahniti vsebino življenja. V nasprotnem pa lahko postane strošek društva,
katerega ob skromni članarini ne bomo zmogli servisirati. Prav tako bo lahko predstavljal stroške
tudi vinograd. Kaže resno razmisliti o vsebinski navezanosti vinograda na podporo prireditvam v
Calski gorci. V tem primeru ne gre pozabiti na povezave z ostalimi subjekti v občini, kot so TIC in
druga društva v občini.
V društveni vinograd so bili vloženi v zadnjih dveh letih veliki napori, ki so obrodili sad prve trgatve
v tem letu. Potrebno bo le temeljito razmisliti, kako in na kašen način zagotoviti gospodarjenje z
njim. S pravo motivacijo članstva verjetno ne bi smel biti problemov opravljanja potrebnih vinogradniških opravil tekom leta. Za zagotavljanje FFS zaščite vinske trte bi kazalo zainteresirati trgovce
za sponzorsko izvajanje škropilnega programa. Zato bi kazalo takoj izdelati natančno razdelan program aktivnosti in za izvajane le-teh določiti odgovornosti. Sicer nas pa tudi zakonodaja zavezuje k
izpolnjevanju predpisanih evidenc, kot tudi vpisa vinograda v register vinogradov.
Prepričan sem, da lahko s skrbno pripravljenim programom in jasno postavljenimi cilji postane Calska gorca center druženja članov vinogradniškega društva, občanov Rogaške Slatine, ostalih društev kot tudi širše javnosti. Na ta način bomo izpolnjevali tudi pogoje iz partnerske pogodbe »POGODBA O PRENOSU STVARNEGA PREMOŽENJA V UPRAVLJANJE«, ki je bila sklenjena 12. 12. 2010
med občino Rogaška Slatina in Društvom vinogradnikov občine Rogaška Slatina ROGAŠKA.
Anton Klasinc
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Članom društva v slovo.

Ivo Markač

Edo Perkovič

Ulica 14. divizije 56, Rogaška Slatina

Topole 50, Rogaška Slatina

08.10.1962- 02. 08.2008

14.3.1953 - 9.11.2010

Ohranili ju bomo v lepem spominu.
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27. Pregled finančnega poslovanja društva (Jože Plemenitaš)
28. Članki članov UO in članov društva. Reklamni oglasi sponzorjev
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Leto 2010
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Občni zbor društva – poročilo o poteku občnega zbora (Vida Mlinar)
Obnova Calske gorce pod pokroviteljstvom Občine Rogaška Slatina (mag. Branko Kidrič)
Otvoritev obnovljene Calske gorce (Franci Jankovič, Ivo Mijošek)
Vinogradniška opravila v društvenem vinogradu (Drago Boršič)
Prva trgatev letnika 2010 v društvenem vinogradu (Jani Hrepevnik)
Ocenjevanja vin – predstavitev priprav na ocenjevanje, s finančno konstrukcijo izvedbe in zaključnim poročilom realiziranega ocenjevanja (Drago Kregar)
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35. Izobraževanje- povzetek letnega programa izobraževanja in realizacija (Anton Klasinc)
36. Izlet oz. strokovna ekskurzija društva vinogradnikov (Ivo Mijošek)
37. Prireditev društva (Boris Fuhrer)
38. Martinov pohod vinogradnikov (Jani Hrepevnik)
39. Delo z mladimi vinogradniki (Aleš Plemenitaš)
40. Gospodarjenje z društvenim vinom (Jani Hrepevnik)
41. Animacija članstva društva in plačevanje članarin (Bogomir Poharc)
42. Pregled finančnega poslovanja društva (Jože Plemenitaš)
43. Članki članov UO in članov društva.
44. Reklamni oglasi sponzorjev

Brošura društva vinogradnikov občine Rogaška Slatina »ROGAŠKA« za leto 2008, 2009 in 2010
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Jurij Kravanja
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