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Slovenija ima vinograde
Slovenija je lepa vinorodna dežela. Lahko bi bila srečna, ker ima vinograde, 
vinogradnike in vina. Vinogradi z unikatnimi krajinskimi vzorci oblikujejo s trto 
zasajeno kultivirano pokrajino. Vinogradniki po strmih pobočjih obdelujejo vin-
sko trto. Trudijo se za njen cvet in sad, ker kakovost vina zraste na trti.  Slovenski 
vinarji kreirajo najboljša vina sveta. Vino je zdrava pijača in služi za čilost telesa 
ter bistrost duha. Duša vina nam pripoveduje, nas vzpodbuja in svari. Ji znamo 
prisluhniti?
 

Slovenija ima Vinis
Pred 20 leti se je Vinis ustanovil z veliko mero odgovornosti in zavedanja kako 
pomembna je ohranitev slovenskega vinogradništva. Če želimo ohraniti le-
poto dežele, omejiti padanje vinogradniških površin, urediti razmere na trgu 
grozdja in vina, ustvariti Slovenijo kot vinsko – turistično destinacijo, moramo biti 
povezani. Pomemben segment so poslovne priložnosti, ki mladim zagotavljajo 
dovolj jasne pogoje in izzive za delo na področju vinogradništva in vinarstva. 
Priložnost imamo izkoristi znanje, modrost, naravne danosti in izkušnje številnih 
generacij slovenskega naroda. Aktivno  moramo sodelovati pri pripravi zako-
nodaje, predpisih, nadzoru in biti pobudniki sprememb. Spoštovanje naravne 
raznolikosti tradicionalnih vinorodnih pokrajin, vinskih sort in vin, je osnova za 
skupen slovenski uspeh. Iskren preplet aktivnosti znotraj in med panogami bo 
omogočil obstoj vinogradništva in razvoj vinsko - kulinaričnega turizma.

Ob nastajanju biltena se je izkazalo, da je pripravljenost za sodelovanje, spo-
štovanje vinogradništva in volja za ohranjanje panoge prisotna na vseh nivo-
jih. Zahvaljujemo se za članke, strokovne prispevke in donacije.

Slovenija ima kulturno dediščino
Cankar je v Kurentu zapisal: Tod bodo živeli veseli ljudje! Valjavec je pesnil o 
srečni deželi, ki vino rodi! V Trdinovi modrosti je veliko resnice. Pravi, da je vino 
dobro že samo po sebi, a vleče nase še druge dobre reči: družbo, prijatelje, 
ljubice, godce, ples, petje in vsako drugo veselje. Pavček je zapisal, da v vin-
skih pokrajinah rastejo talent, umetnost, skrivnost, zdravje in življenjska radost.
Za svojo državno himno je slovenski narod izbral zdravico, ki se začenja s pova-
bilom: Prijatlji, obrodile, so trte vince nam sladko…
Slovenija je lepa in prava vinorodna dežela.

Darja Bovha, univ.dipl.ing.agr.
Urednik biltena
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Očetova zdravica
Tam pred hramom smo

za mizo sedli,
ko večerni ave je zvonil.

Oče vina je pred nas postavil
vsakemu je kupico nalil.

Kot da molil večerno 
bi molitev

slovesno mu je glas zvenel,
ko nam z vinom je nazdravil,

govoriti je začel:

»Ne pozabite sinovi moji,
tu kjer vino je doma,

tu so v zemljo zasajene
korenine rodu našega!«

Dvignili čaše smo visoko,
zadonela pesem je zdravice

v noč,
v srcu pa smo vsi čutili

srečo in ljubezni bratske moč!

                                                A.S. Toplišek
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OB 20. LETNICI 
Zveze društev vinarjev in 

vinogradnikov Slovenije - VINIS
 

Vinogradništvo in vino sta že od nekdaj posebnost slovenskega naroda. Skozi 
stoletja je kultura pridelave vina združevala naš narod, sooblikovala pokrajino 
Slovenije, tradicijo, razvoj ter pletla tesne prijateljske in poslovne vezi. 

Za razvoj in obstoj vinogradništva ste najpomembnejši vinogradniki, ki kme-
tujete v zelo zahtevnih pogojih, če primerjamo naše vinograde z masovno 
pridelavo na ravninah velikih vinogradniških dežel. Čeprav ste včasih mnenja, 
da vam država ni v veliko pomoč, pa je treba izpostaviti, da smo si v primerjavi 
s preteklimi leti iz evropskega proračuna uspeli priboriti pravico do precej več 
sredstev, kot ste jih bili slovenski vinogradniki deležni pred 10 leti. Tako je za slo-
vensko vinogradništvo in vinarstvo letno le iz posebne ovojnice za vino na voljo 
dobrih 5 mio €, od tega se jih preko 80% nameni neposredno v vinogradništvo 
- za prestrukturiranje vinogradov. Nenazadnje so z reformo neposrednih plačil 
postali tudi vinogradniki prejemniki plačilnih pravic in posledično upravičeni 
do neposrednih plačil, česar v preteklosti ni bilo.

Še vedno pa sta ključnega pomena za obstoj in nadaljnji razvoj vina in vinske 
kulture v Sloveniji ustrezna promocija ter ozaveščanje potrošnikov, za uspeš-
no konkurenčnost pa predvsem povezovanje. Vino se predstavlja na različne 
načine in eden pomembnejših je skozi pomen zaščitenih označb porekla. Te 
nam preko ene besede sporočajo kakovost, zgodovino, raznolikost, način in 
območje pridelave ter so ključnega pomena za prepoznavnost in zaupanje 
potrošnika.

Slovenija kot majhna destinacija ima na svojem ozemlju kar 47 zaščitenih pro-
izvodov, od tega kar 17 zaščitenih označb porekla oz. geografskih označb za 
vina. Vsaka od njih predstavlja svoje zgodovinsko izročilo, kulturo, pridelovalne 
pogoje in posebnosti ter s tem kaže na raznolikost slovenskih pokrajin. Zato 
štejemo zaščitene označbe porekla za vinsko bogastvo, saj so izjemnega po-
mena za ohranjanje kulture in identitete ter jih moramo varovati in spoštovati.

Če se Slovenija po pridelanih količinah vina ne more primerjati z vinarskimi 
velesilami, se seveda lahko s kakovostjo in raznovrstnostjo postavi ob bok naj-
boljšim na svetu. Zato so ključnega pomena za obstoj in nadaljnji razvoj vina 
in vinske kulture v Sloveniji spoštovanje posebnosti in njihovih zaščit, promocija 
le-teh. K temu izje
mno pripomorejo tudi različne tradicionalne prireditve, kjer se lahko naša vina 
ter vina iz drugih držav predstavijo širšemu občinstvu, nagrajenci pa prejmejo 
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pomembno priznanje za svoje dosežke in vložen trud. 

Zagotovo pa doda pomemben kamenček v razvoju vinarstva na Slovenskem 
tudi delovanje različnih društev in zvez, kot je Zveza društev vinarjev in vino-
gradnikov Slovenije - VINIS.  Ob 20-letnici delovanja zveze vam izrekam iskrene 
čestitke z željo, da še naprej skrbite za žlahtno bogastvo naše dežele!

Mag. Dejan Židan
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
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OB 20. LETNICI 
ZDRUŽENJA VINIS-A 

S POGLEDOM V PRIHODNOST
Dvajset let – dolga ali kratka – zgodba Vinisa je za nami. Prav je, da se ob jubileju ozremo 
na prehojeno pot in si zastavimo jasne cilje za delo in razvoj našega združenja v bodoče. 
 Vinogradniki dobro vemo, da lepo raste in obilo rodi samo tista žlahtna trta, ki ima zdrave 
in močne korenine. In če primerjam naš Vinis z vinsko trto, lahko potrdim, da so njegovi 
ustanovitelji poskrbeli za zdrave korenine našega združenja, iz katerih se je pred dvajseti-
mi leti hitro in mogočno razrastel in sprejel pod svoje okrilje društva vinogradnikov iz vseh 
treh vinorodnih dežel Slovenije. To so bili časi velikih družbenih sprememb, navdušenja 
in tudi velikih pričakovanj, da se bodo tudi za kmetijstvo in še posebej za vinogradništvo 
in vinarstvo v naši mladi državi začeli boljši časi.  In če tukaj znova primerjam naše vino-
gradništvo z vinsko trto, so se kmalu po bujni pomladni rasti in razcvetu pričele pojavljati 
poletne nevihte, toča in bolezni, ki so grozile in še grozijo, da nam bodo pobrale žlahtni 
pridelek. 
  Združenje Vinis je v vsem tem času odigralo pomembno vlogo povezovalca med slo-
venskimi,  predvsem manjšimi in srednje velikimi vinogradniki, ki bi bili brez lokalnih dru-
štev vinogradnikov, povezanih v zvezo Vinis, še bolj izgubljeni in prepuščeni samemu sebi 
in neusmiljenemu trgu kapitala, ki pričakuje samo dobičke in se ne ozira na škodljive 
posledice, ki jih takšno razmišljanje pušča za sabo.  Znova je potrebno jasno povedati, 
da  kmetijstvo in še posebej  vinogradništvo, ki je vedno veljalo za dodano vrednost na 
kmetijah, ni samo poklic, v katerem bi se dalo vse stehtati in izmeriti v tonah in litrih pridel-
ka – kmetijstvo je mnogo več od tega, kmetijstvo in še posebej vinogradništvo, je način 
življenja, je edina primerna oblika za ohranjanje naše kulturne krajine, skratka kmetijstvo 
ohranja našo deželo lepo in živo. In zavedati se moramo, da kmetijstvo, vinogradništvo in 
vinarstvo ni poklic, katerega bi se dalo naučiti v nekaj letnikih kmetijske šole, ali na nekih 
na hitro opravljenih tečajih. Seveda je strokovno znanje zelo pomembno in potrebno, 
nikakor pa ne more nadomestiti bogatih izkušenj, ki so se na podeželju prenašale iz roda 
v rod in so ustvarile veliko ljudskih modrosti, ki jim pravimo zdrava kmečka pamet, a se v 
današnjem času žal sila redkokdaj uporablja in upošteva.
  Prav dejstvo, da se v današnjem času vse premalo sliši in upošteva glas posameznika 
in lokalno organiziranih združenj, kot so društva vinogradnikov, me je prepričalo, da sem 
sprejel izziv in prevzel odgovorno mesto predsednika združenja Vinis, saj sem prepričan, 
da smo  vinogradniki in vinarji,  samo če smo združeni na republiškem nivoju, lahko resni 
sogovorniki in sooblikovalci kmetijske politike, ki bo v najbližnji prihodnosti morala zausta-
viti negativne trende v vinogradništvu in vinarstvu, drugače se bomo kaj kmalu še bolj 
žalostno ozirali po še več opuščenih in zaraščenih vinorodnih parcelah.  
Želja združenja Vinis je, da v bodoče več sodelujemo tudi z združenjem družinskih vino-
gradniških kmetij in z raznimi vinarskimi konzorciji, da z združenimi močmi zaustavimo pro-
padanje slovenskega vinogradništva in mu v bodočnosti povrnemo gospodarski pomen
in ugled, ki ga je vinogradništvo in kletarstvo vedno imelo v slovenskem kmetijskem pro-
storu. 
  Zato mora Vinis v bodoče sprejeti vlogo vinogradniškega sindikata in konstruktivno so-
delovati predvsem pri sooblikovanju take kmetijske in vinarske politike, ki bo omogočala 
na daljši rok preživetje in razvoj tako vinogradništva kot seveda ljudi, ki še vztrajamo in 
smo še pripravljeni delati in se boriti, da se žlahtna trta zopet ozeleni in prekrije naše vino-
rodne griče po vsej Sloveniji!

Alojz – Slavko Toplišek, predsednik združenja VINIS
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Spoštovani vinogradniki in vinarji!
Vinogradništvo in vinarstvo imata v Sloveniji dolgo tradicijo ter izjemen pomen tako v 
prehrani kot kulturi bivanja. Naši vinogradi ležijo na strmih pobočjih, ohranjajo kulturno 
krajino in omogočajo gospodarski razvoj ter številna delovna mesta. Prav zaradi razgi-
banega reliefa so slovenski vinogradi biotično pestri in raznoliki, kar predstavlja naravne 
danosti za pridelavo vin izjemne kakovosti.
Za ohranjanje vinogradov in kulturne krajine so potrebni ljudje, vinogradniki, ki so se in 
se še vedno srečujejo z mnogimi težavami, ki ovirajo njihov obstoj. Pogoste naravne 
nesreče, neurja in toče so v zadnjem obdobju stalnica, na katere vinogradnik ne more 
dosti vplivati, lahko jih le blaži z različnimi tehnološkimi ukrepi in fizično zaščito vinogra-
da.  
Večjo težavo, s katero se srečuje vinogradnik, predstavlja neizprosna konkurenca na 
vinskem trgu. Naši vinogradniki na trgu največkrat ne morejo konkurirati s količinami 
vina, nedvomno pa lahko konkurirajo z visoko kakovostjo svojih vin. Težav, vezanih na 
pridelavo in prodajo vina, je veliko in se glede na vinorodne dežele razlikujejo. Teža-
ve je nedvomno laže reševati, če so pridelovalci povezani, kar so spoznali nekateri 
posamezniki že leta 1996. Ob osamosvojitvi Slovenije in izgubi jugoslovanskih trgov se 
je pokazala potreba po povezovanju. Od same pobude po povezovalni organizaciji  
do ustanovitve je minilo kar nekaj časa, 26. avgusta 1996 pa je bila Zveza društev vi-
nogradnikov in vinarjev Slovenije - VINIS ustanovljena. Ustanovilo jo je trideset društev 
vinogradnikov in vinarjev ter dve regijski zvezi društev vinogradnikov in vinarjev.
Aktivnost zveze v dvajsetletnem obdobju je bogata.  VINIS je pri svojem delu takoj na-
vezal stike z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in drugimi pomembnimi 
ustanovami, ki so bile kakorkoli povezane z vinogradništvom in vinarstvom. Pomembno 
je njihovo delovanje pri oblikovanju vinske zakonodaje, promociji vina in skupnem pri-
dobivanju znanja. 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS)  kot krovna organizacija v kmetijstvu z 
VINIS – om zelo dobro sodeluje že od svoje ustanovitve leta 2000. Sodelovanje poteka 
prek strokovnega odbora za vinogradništvo in vinarstvo pri KGZS, ki vodstvu KGZS pred-
laga konkretne predloge za izboljšanje stanja v panogi, na drugi strani pa Javna služba 
kmetijskega svetovanja, ki deluje v okviru KGZS, izvaja številna izobraževanja tudi za 
vinogradnike in vinarje.
Zvezi društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije ob jubileju iskreno čestitam za njihovo 
dosedanje delo in pomembne dosežke ter jim želim tako uspešno delo še naprej.

Cvetko Zupančič
predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
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SLOVENSKO VINSKO 
KRALJESTVO

Slovensko vinsko kraljestvo sestavljamo vse vinske kraljice 
iz vseh treh vinorodnih dežel: Podravske, Posavske in Pri-
morske. Skupaj nas je 17 in sicer: Kraljica rebule, Vinska 
kraljica Radgonsko-Kapelskih goric, Kogovska vinska kra-
ljica, Ljutomerska vinska kraljica, Ptujska vinska kraljica, 
Kraljica terana, Mariborska vinska kraljica, Svečinska vin-
ska kraljica, Kraljica Metliške črnine, Kraljica Male Nedelje, 
Vinska kraljica Slovenske Istre, Vipavska vinska kraljica, Cerkvenjaška vinska kraljica, 
Prekmurska vinska kraljica, Kraljica Jeruzalemske vinsko turistične ceste 15, Bizeljska 
vinska kraljica in pa Cvičkova princesa. Regionalne vinske kraljice in Slovenska vinska 
kraljica se trudimo s skupnimi močmi širiti kulturo pitja vina in promocijo Slovenskih vin 
skupaj z našo kulturo.
Vsaka lokalna vinska kraljica promovira in zastopa vina ter vinogradnike lastnega ob-
močja. Skupaj pa se povezujemo v slovenski vinski šopek, ki skupaj zastopa sloven-
ska vina in širi njihovo posebno zgodbo. Nekateri mandati kraljevanja so enoletni kot 
sta na primer mandata kraljice Metliške črnine in cvičkove princese. Veliko pa jih je 
tudi dveletnih, kot so na primer mandat Kogovske, Mariborske vinske kraljice , Kraljice 
Jeruzalemske vinsko turistične ceste 15., Radgonsko-Kapelskih goric, Svečinske vinske 
kraljice… Posebno besedo pa gre nameniti zadnjim. Svečina je majhna vas na robu 
Slovenskih goric, tik ob meji z Avstrijo kjer se ponašajo z najdaljšo neprekinjeno tradicijo 
izbora vinskih kraljic v Sloveniji. Letos mineva že 32. leto od izbora prve Svečinske vinske 
kraljice. Tu kraljico izberejo možje predhodnih vinskih kraljic. Svečinska vinska kraljica naj 
bi bila že poročena, dela v vinogradništvu in vinarstvu in se v tem že uveljavila. Medtem 
ko se ostale lokalne vinske kraljice izbere ne podlagi izbora pred komisijo in temelji na 
njihovem znanju. Seveda pa je vsem pogoj, da izhajajo iz družin, kjer se ukvarjamo z 
vinarstvom, vinogradništvom… Gre predvsem za mlada dekleta med 20. in 30. letom, 
ki vidimo posebno zgodbo v Slovenskih vinih in ki gojimo prav poseben odnos do te tež-
ko, a s srcem pridelane žlahtne kapljice. Vsaka vinska kraljica je cvetica slovenskih vin, 
krona slovenskega vinogradništva in vinorodne dežele. ˝Vsak vinogradnik in vsak, ki za-
užije vino, naj se zaveda da je vino ponos naših krajev, je naša kultura in spremljevalec. 
Ima svoje ime, svojo dušo, je edinstveno in neponovljivo.˝ Je mnogokrat sporočilo, ki 
ga želimo v času mandata prenesti med ljudi znotraj slovenskih meja, kot tudi izven njih.

Cilj vinskih kraljic pa je tudi ta, da svoje znanje delimo z drugimi in jim prib-
ližamo kulturo pitja, predvsem mladim. Večinski del mlade populacije se 
namreč ne zaveda prave vrednosti vina. Se ne zaveda, da vino ni zgolj 
opojna pijača ampak je pijača naših prednikov. Ti so vestno zbirali znanje 
o pridelavi vina ter ga prenesli na potomce. Skozi generacije pa je vino 
tako postajalo čedalje boljše, bolj kvalitetno ter hvale vredno. Torej gre 
za kulturno pijačo, ki združuje trdo delo vinogradnika, njegovo ljubezen in 
hkrati združuje  vse dane naravne pogoje.
Bogat šopek lokalnih vinskih kraljic pa dopolnjuje tudi Slovenska vinska kra-
ljica, ki je izbrana s strani Pomurskega sejma. V letu 2016 je to Sara Stadler, 
ki prihaja iz Bistrice ob Sotli. Sama vedno rada pove: ̋ Postati Vinska kraljica 
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Slovenije je izjemna izkušnja, ki me bo vedno spremljala in zaznamovala. 
Ljubezen do vinogradništva in vinarstva mi je oče že od malega privzgajal. 
Želim si, da bi imel prav vsak Slovenec vsaj pol te ljubezni v sebi, da bi vino 
bolj spoštovali ter ga uživali z dobro mislijo in dobrim namenom.˝ 

OB KOZARCU VINA SE VEDNO PRILEŽE TUDI DOBRA MISEL:

˝Na področju promocije se je potrebno naprej veliko truditi, saj potrošniki še vedno 
premalo cenijo lokalna kakovostna vina.˝ - Urška Repič, 6. Ptujska vinska kraljica

˝Žlahtna pijača, ki je čudoviti plod narave in pridnih rok ljudi, pa si zasluži sloves in upo-
števanje vseh njenih razsežnosti, saj kakor pravi star francoski pregovor: vino je sonce v 
steklenici. Jaz verjamem, da nas vino povezuje in deluje med nami kakor žarek sonca.˝ 
- Tadeja Heric, Ljutomerska vinska kraljica Martina XVIII.

˝Slovenija je res lepa vinorodna dežela, ki ima toliko lepih naravnih danosti. Bodimo 
ponosni, da smo Slovenci, ki ustvarjamo vrhunska vina!˝ - Hamler Katja, 10. kraljica 
Radgonsko – Kapelskih goric. 

˝Spoštujmo domače, cenimo trud in znoj vinogradnika, ki ohranja tradicijo in lepoto 
naše krajine, ki steklenico napolni z ljubeznijo; v kateri se izraža simfonija trte in okolja.˝ 
- Mateja Šek, 2. kraljica Jeruzalemske vinsko turistične ceste 15. 

˝V zadnjih letih je pomen vinogradništva in vinarstva prešel na višjo stopničko in vino 
ni samo pijača ampak je visoko cenjena žlahtna pijača. Vesela sem, ko vidim, da se 
mlajše generacije vedno bolj odločajo za tak poklic… zavedati se moramo, da vendr 
le na mladih svet stoji.˝ - Urška Bračko, 9.  Mariborska vinska kraljica

˝Sama pravim, da je v tako malem, a vseeno izjemno bogatem vinogradniškem ob-
močju biti vinska kraljica privilegij. Privilegij zato, ker krona ne pomeni samo simbola 
kraljevanja, ampak tudi ponos, ki ga vsaka kraljica nosi v srcu.˝ 
- Anja Kocjan, 5.Kogovska vinska kraljica

˝Vsak vinogradnik in vsak, ki zaužije vino, se naj zaveda da je vino ponos naših krajev, je 
naša kultura in spremljevalec. Ima svoje ime, svojo dušo, je edinstveno in neponovljivo.˝ 
- Danijela Rožman, 8. vinska kraljica Mala Nedelja 

˝Slovenski vinogradi so majhni vinogradi na pram tistim po svetu. Naša prednost pa je 
ravno v tem saj so velika pozornost, veselje in ljubezen vinogradnika tako bolj skoncen-
trirani v izvrstnem, neponovljivem produktu, ki hkrati zajema kulturo in tradicijo naših 
krajev.˝ 
- Anja Mrhar, 18. Cvičkova princesa

˝Življenje je prekratko, da bi pili slabo vino, zato na zdravje z kozarčkom vam najljubše-
ga.˝ - Jana Štajdohar, kraljica metliške črnine 2016

Anja Mrhar, 18. Cvičkova princesa
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Vinis je uspešno uresničil želje in 
zahteve zasebnih vinogradnikov

Zasebni   vinogradniki, združeni  v  Vinogradniških  društvih,  so  kmalu  začutili  potrebo,  
da  ustanovijo  Zvezo  društev  vinogradnikov.
Čas  in  razmere so  bile  ugodne.  Ustanovili  smo  svojo  državo  in  se  pridružili  Evropski  
skupnosti.  Na  novo  smo  morali  urediti  zakonodajo  in  jo  prilagoditi  Evropski Uniji.  
Zveza DVVS  je uspešno  branila interese  zasebnih  vinogradnikov.  Pri  svojem  delova-
nju  je  presegla  ljubiteljsko  dejavnost  in  se  uspela  vključiti  v  sodelovanje  in  sood-
ločanje  na  najvišjih  organih  v  državi.  Vabljena  in  zaželena  je  bila  pri  sprejemanju   
vinogradniško  vinske  zakonodaje  v  Parlamentu,  predvsem  pa  na  Ministrstvu  za  
kmetijstvo.  Svoj program  dela  je  predočila  na  Državnem  svetu,  kjer  so  ga  ugodno  
ocenili.
Zveza  DVV Slovenije  je  redno  sodelovala  pri  pripravah  na  Vinogradniško-  vinarskih  
kongresih  in  bila  tudi  pobudnik  za  njihovo  izvedbo.
Vinis  je aktivno  posegel  v  odnose  med  Občino  in  vinogradniškimi  društvi.  Delo-
vanje društev  je  v  veliki  meri  odvisno  od   razumevanja  Občin  za  njihovo  delo.  
Zato  smo  ustanovili  Združenje  vinogradniških  občin,  ki  deluje  pri  Skupnosti  občin  s  
sedežem  v  Mariboru.
Zveza društev  vinogradnikov  Slovenije  je  dala  pobudo  za  ustanovitev  Vinsko  tu-
ristične  transverzale  Slovenije,  ki  bi  potekala  iz  Italije  preko  Slovenije  v  Avstrijo.  
Dogovor  o  uresničitvi  projekta  je  bil  dosežen  z  najvišjimi  predstavniki  italijanskega,  
slovenskega  in  avstrijskega  vinogradništva.  V  ta  namen  je  že  izdelan  elaborat,  
ki  so  ga  podprle  vse  vinogradniške  občine.  Povečan  turistični  priliv  bo  ugodno  
vplival  na  prodajo  vina.  Za  promocijo  vin  zasebnih  vinogradnikov  je  Vinis  s  so-
delovanjem  Društev  vinogradnikov  nastopal  na  velikih  sejmih  v  Ljubljani,  Gornji  
Radgoni  in na  Nizozemskem.

ZVEZA DRUŠTEV VINOGRADNIKOV SLOVENIJE »VINIS«  je  upravičila  svoj  obstoj. Uspešno  
je  delovala  za  ohranitev  kulturne  krajine,  obogatene  s  čudovitimi  vinogradi. Ustvar-
jala  je  pogoje, da  so  vinogradniške  družine  ostajale  v  domačem  kraju.

Stanko  Šoster
Častni predsednik ZDVVS - VINIS
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OB  20.LETNICI  ZVEZE DRUŠTEV 
VINOGRADNIKOV , VINARJEV 

SLOVENIJE (ZDVVS )- VINIS
Pomembne  dogodke običajno v življenju  svečano obeležimo, saj želimo s tem poveza-
ti trajni  pomen in pravo veljavo dosedanjemu delu  z izhodišči za  nadaljnje delo. Okro-
gle obletnice  delovanja  vinogradniških društev so za vinogradnike zelo pomembni 
dogodki, še posebno v teh za slovensko vinogradništvo in male vinogradnike prelomnih 
in težkih časih. Vinogradniška društva so pomembni gradniki ohranitve in nadaljnjega 
razvoja našega tradicionalnega  slovenskega vinogradništva. Zveza Vinis je nastala z 
razlogom povezanosti in večje učinkovitosti prepoznavnosti in ohranjanja panoge.
V dosedanjem obdobju delovanja Vinisa so se vrstile velike spremembe, za katere pra-
vijo da so edina stalnica našega življenja. V času prevzema vodstvene vloge v vodenju 
zveze pred sedmimi leti smo postavili slogan:
»Z veliko ljubeznijo in mnogimi odrekanji želimo trajno ohraniti in  predati ne samo lepo 
urejene vinograde, temveč tudi žive vinogradniške pokrajine veselih in ponosnih ljudi, 
srečnih ob vinski trti, ki daje veselje, dober zaslužek in zadovoljno življenje.« 

V pogledu na prehojeno pot zveze ugotavljam, da je bilo za članice zveze in za ures-
ničitev skupno  postavljenih idealov narejeno občutno premalo. Pa vendar sem s hva-
ležnostjo do preseženega optimistično zazrt v bodočnost, ker čutim, da se članice in 
sedanje vodstvo zveze zavedajo, da Vinis predstavlja množica vinogradnikov in moč 
te verige bo v ohranitvi prav vsakega malega vinogradnika. Pred  vinogradniki so ge-
neracijski premiki, ki bodo pustili v slovenskem vinogradniškem prostoru trajno in bolečo 
vrzel. Od 27 000 malih vinogradnikov, ki so v povprečju starejši od 50 let lahko v nasled-
njem desetletnem obdobju pričakujemo tudi do polovični osip. Kako ohraniti malega 
vinogradnika in vzpodbuditi  mlade, da z veseljem in ljubeznijo nadaljujejo delo v vino-
gradih svojih staršev in dedov  je temeljna in odločilna naloga vinogradniških društev 
in zveze Vinis, ki je  istočasno tudi pomembna in za državo Slovenijo najcenejša trajna 
rešitev za dolgoročno ohranjanje urejene krajine,  naše lepe Slovenije! 
Vinis so Vinogradniška društva in koliko so društva uspešna in delujoča toliko je tudi 
zveza pomembna, zato ob tej obletnici zvezi želim, da naj vse bolj postaja prostor sode-
lovanja, ustvarjalnosti in zadovoljstva za vse slovenske še posebno male vinogradnike. 

Sedanjemu vodstvu pa polagam na srce, da naj razvija poštene in odgovorne med-
sebojne odnose ob zadovoljnem članstvu in vedno bolj strokovno usposobljenih  vino-
gradnikih. Ob tem pa naj vpliva  na ohranitev živih in učinkovitih vinogradniških društev, 
s svojim širšim delovanjem pa naj omogoči za vinogradnike sprejemanje take zakono-
daje, ki bo zagotovila malim vinogradnikom Slovenije ekonomsko uspešno in  trajno 
pridelavo kakovostnega grozdja in vina, kot nacionalnega in trajnega kapitala naših 
strmih in slikovitih vinskih območij .
                                                            

Roman Štabuc, univ. dipl. ing. kmet.
KGZS- Zavod Maribor 
Predsednik VINIS med 2009-2016
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OB 20 LETIH DELOVANJA VINIS-A
Za zvezo vinogradnikov in vinarjev Slovenija lahko z gotovostjo trdimo, da je veliko pri-
spevala k razvoju in prepoznavnosti vinogradnikov, ki so povezani in  združeni v po-
samezna vinogradniška društva. Saj je  zlasti od ustanovitve zveze in pod vodstvom 
g. Šosterja zastopala interese vinogradnikov pri pripravi številnih zakonskih in podza-
konskih predpisih. S svojim odličnim in profesionalnim delovanjem si je zveza prislužila 
spoštljiv odnos politike. V Sloveniji je bilo v prvih 90 letih mnenje, da je pridelava grozdja 
za kmeta, s predelavo pa se naj ukvarjajo le večji sistemi »družbene kleti«.  Zato so 
bila ta pogajanja v začetku še toliko zahtevnejša. Danes ugotavljamo, da je bila to 
popolnoma napačna smer politike, če ugotavljamo, da na štajerskem imamo le še 
dve do tri resne kleti, pa še te niso več v naši lasti. Sam sem tudi velikokrat sodeloval v 
raznih pogovorih in pogajanjih med vinsko družbo, ministrstvom in Kmetijsko gozdarsko 
zbornico, kasneje nam se je še priključilo združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev 
Slovenije, kjer smo se prepričevali, kaj je dobro za razvoj slovenskega vinogradništva. 
Zmeraj se je ustvarjala nekakšna delitev vinogradnikov na manjše, večje, tržne, uspeš-
ne, pomembne, nepomembne…, delitve ki je ne pozna nobena vinorodna dežela. Vsi 
smo samo vinogradniki in pridelovalci vina, to mora biti naš cilj, ki nas povezuje. 
Zveza je resnično veliko prispevala k razvoju in strateškim usmeritvam vinogradništva, 
če samo spomnim združevanje vinorodnih okolišev na štajerskem, se še le danes zave-
damo tega pomembnega dejanja, ki je  povezalo štajerske vinogradnike in omogočila 
razvoj stila štajerskih vin. Nadalje je zveza veliko opozarjala na nesmiselne zakonske 
določbe o točenja vina na lokalnih prireditvah (martinovanja..), danes ugotavljamo, 
da še to področje ni urejeno, smo pa pred predlogom ministrstva, ki bo verjetno to 
zadevo uredilo. Velik pritisk je tudi bil na katastrski dohodek in ustvarjanja miselnosti, 
da vsi manjši pridelovalci kvarijo ceno vina in ustvarjajo sivi trg. Danes vemo, da je bila 
to popolnoma napačna  predpostavka, da se cena formira na podlagi ponudbe in 
povpraševanja,  sivi trg pa se je v bistvu ustvarjal zaradi nemogočih odkupnih pogojev 
grozdja in nizkih odkupnih cen grozdja. 
Društva vinogradnikov povezani v Zvezo so veliko prispevali tudi k razvoju in ohranjanju 
vinogradniških površin v Sloveniji. Vemo, da so se površine v zadnjem obdobju občutno 
zmanjšale, pa lahko trdimo, da v kolikor ne bi bilo društev z vinogradniki, bi se število 
površin bistveno zmanjšalo. Veliko vinogradnikov obdeluje zemljo zaradi ljubezni do na-
rave, prijetnega druženja in ohranjanja tradicije življenja na podeželju. Velik prispevek, 
pa je tudi k dvigu kakovosti  in kulturnemu uživanju vina, kar so dosegli s številnimi stro-
kovnimi predavanji in ocenjevanji vin. Dogodki ki  jih organizirajo vinogradniška društva 
na lokalni in državni ravni pa bogatijo pestrost turistične ponudbe,  kulturnih dogodkov 
in prispevajo k oživljanju in ohranjanju slovenskega podeželja.
Ob dvajset letnici delovanja Zveze si želim, da bi vsi vinogradniki prepoznali pomen 
povezovanja, da smo skupaj močnejši in prepoznavni, ter si začrtali razvoj družinskih 
vinogradniških kmetij s turistično ponudbo, ki bi bile steber razvoja slovenskega vino-
gradništva in bi se  Slovenijo prepoznalo, kot pomembno vinsko -  turistično destinacijo.

Andrej Rebernišek, univ. dipl. ing. kmet.
KGZS Zavod Ptuj
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Spoštovani člani Zveza društev 
vinogradnikov in vinarjev Slovenije, 

vinogradniki in vinarji, 
prijatelji vinske kapljice.

 
Zapiramo že dvajseto poglavje delovanja Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slo-
venije, ki predstavlja Zvezo kot organizacijo, ki povezuje vinogradnike in njihove simpa-
tizerje na območju celotne naše domovine.
In odpiramo novo poglavje, v katerem si želimo, da bi se slovenskemu vinogradniku 
končno »vremena razjasnila« ...

Delovanje Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije je povezano tudi s sode-
lovanjem z Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske, ki združuje vinogradniška društva 
iz Dolenjskega   vinorodnega okoliša. Tudi na tem prostoru vinogradniki uresničujemo 
skupne interese na področju pridelovanja, negovanja in prometa dolenjskega poseb-
neža cvička in ostalih vin s tega območja. Skrbimo za dvig strokovnega znanja vino-
gradnikov in vinarjev ter organiziramo predavanja, tečaje, posvetovanja in seminarje. 
Prav tako vzpodbujamo sodelovanja raziskovalnih inštitucij in posameznih strokovnih 
služb za uresničitev posameznih projektov Zveze društev vinogradnikov Dolenjske. V 
to veliko organizacijo je povezanih kar 32 vinogradniških društev, skupaj preko 6000 
vinogradnikov, ki dajemo s prostovoljnim delom pečat vinogradniški kulturni krajini in 
kakovostnim vinom. V letošnjem letu smo veličastno obeležili že 44. Teden cvička in 
to je prireditev, ki poveže vinogradnike, predstavi paleto najboljših vin, v mogočni po-
vorki prikaže značilnosti posameznih društev, odpre najrazličnejše aktualne tematike, 
razprave in nudi prijetna druženja ter zabavo. Cviček je vino, ki se ponaša s cvičkovim 
dvorom; imamo cvičkove princese, kralje cvička in ambasadorje cvička, vsak od njih 
ima svoje poslanstvo. Cviček odpira vrata hramov in zidanic, vsled temu se je razvil zi-
daniški turizem, ki privablja goste na prijetna doživetja v naravno okolje. Mila dolenjska 
pokrajina mehkih oblik košatih gajev in razneženih vinskih goric ima gostoljubne ljudi, 
ki radi predstavimo in ponudimo svoje pridelke in izdelke, naravno in kulturno dedi-
ščino, športno-rekreacijsko infrastrukturo ter mnoge atrakcije. Vinogradništvo nudi tudi 
odlične priložnosti za povezanost z ostalimi gospodarskimi panogami in vzdrževanje 
potrebne infrastrukture ter kulturne krajine na podeželju. Za to priložnost pa je nujno, da 
strnemo vrste in s pametnimi argumenti prepričamo tiste, ki imajo v tej družbi vzvode, s 
katerimi se da premakniti trenutno stanje na bolje.

V času, ko se sodobna družba sooča s pomanjkanjem časa, ko se ukvarjamo sami s se-
boj, svojo podobo in svojim profilom v družbi in na Facebooku, se zdi še kako dragoce-
no, ko znamo v društvih na prostovoljni osnovi stopiti skupaj in udejanjiti hotenja, zamisli, 
poglede in konkretna dejanja. Še kako dragoceno je, ko znamo svoje misli, ideje in 
znanje deliti tudi z drugimi in vse to na način medsebojnega sodelovanja tudi opleme-
nititi ter prenesti v okolja, v katerih živimo in na proizvode ali pridelke, ki jih proizvajamo 
ali pridelujemo. Zelo ponosen sem, da tudi sam soustvarjam v organizaciji Zvezi društev 
vinogradnikov Dolenjske in Zvezi društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije, kjer se po-
vezujemo tisti, ki delamo za naš vinogradniški prostor, za vinogradnike in vinarje ter za 
naš pridelek, to je vino. S spoštovanjem izhajamo iz korenin naših prednikov, delamo za 
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sedanjost in hkrati tlakujemo pot našim otrokom in vnukom za prihodnost. Je že res, da 
se ni enostavno soočati z vso zakonodajo, barierami in nenehnimi političnimi spektakli. 
A vinogradniki in vinarji smo že mnogokrat doslej dokazali, da ničesar več ne prepusti-
mo zgolj naključju, da smo enotni, da znamo stopiti skupaj in udarno zastopati svoje in-
terese. Vinogradništvo je del kmetijstva, kmetijska panoga pa je tista, od katere živimo, 
ki nas »napoji in nasiti«. Zato bomo tudi v prihodnje zastopali svoje interese in stremeli k 
odgovornemu, trajnostnemu in družbeno sprejemljivemu obnašanju, ravnanju in pride-
lovanju pridelkov. In kot pravi Henry Ford: »Priti skupaj je začetek, obdržati se skupaj je 
napredek, delati skupaj je uspeh«. In vinogradniki smo uspešni, delamo skupaj.

Zatorej, spoštovani vinogradniki in vinarji, povezujmo se, sodelujmo in soustvarjajmo. 
Naj postaneta naša majhnost in raznolikost naša prednost. Naj postane številčnost naša 
prepoznavnost. Ozrimo se naokrog in prenesimo dobre prakse ter jih prilagodimo v naš 
prostor. Odpravimo nepotrebne administrativne ovire, predvsem pa poiščimo naše 
prednosti in jih uporabimo sebi v prid. Naj se nam zgodijo enostavni in logični predpisi 
na vseh področjih, ki bodo omogočali tudi trajnostni razvoj, družbeno odgovorno rav-
nanje in ustrezno urejali pogoje. Naj nam bodo zgled Gorske bukve iz davnega leta 
1582. Želim, da bi se zanimanje za vinogradništvo ohranjalo tudi med mlajšimi genera-
cijami, kajti brez pomladitve naših vrst bomo težko načrtovali nadaljnji razvoj slovenske-
ga vinogradništva in vinarstva, drugih vsebin ter ohranjali kulturno krajino na podeželju. 
Želim, da bi se vsi skupaj trudili po najboljših močeh, da bi ublažili negativne trende in 
da bi se vinogradništvu in vinarstvu priznal pomen, ki ga v naši družbi ima. Lahko smo 
ponosni, da imamo v himni naše vino. Hkrati pa se nam dogaja, da se vina sramujemo, 
čedalje bolj ga potiskamo v ilegalo, na krvodajalskih akcijah ga ne opazimo več, na 
javnih prireditvah pa ga srečamo samo še pri sveti maši. Spoštovane vinogradniki in 
vinarji, naj spomnim, da je vinogradništvo kmetijska panoga, ki je na našem prostoru 
omogočala šolanje mnogim generacijam učiteljev, pravnikov, zdravnikov, duhovni-
kov in ker se zgodovina ponavlja, bo morda nekoč spet tako. Prej ali slej se umetno 
vzpostavljeni pogoji odpravijo in se pojavi najbolj optimalno stanje. 

Vsem članom Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije čestitam ob 20. oble-
tnici delovanja in želim prijetno praznovanje. Naj nas tudi v prihodnje druži in povezuje 
močna volja, želja, energija in hotenje po ohranjanju vinogradniške kulturne krajine, 
dediščine in uspešnem vpeljevanju mladih generacij v nadaljevanje tradicije vinogra-
dništva in vinarstva.

Matjaž Jakše, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske
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Napitnica
Napolnimo si čaše, bratje in sestrice naše

napolnimo jih z  žlahtnim vinom!
In skoznje v zlato sonce se zazrimo,
katero iz src za vselej naj prežene 

mrzlo zimo!

Naj vino govori nam zgodbo svojo
o grozdju, ki zori v sončnem soju

in o ljudeh, ki v poletnih dneh
na teh bregeh trpijo zanj v svojem znoju!

Vino pij spoštljivo, pij počasi,
naj srcu da veselje, naj pesem se oglasi!

In ostane za vedno v tvojem naj spominu
prijatelj vsak, s katerim si pobratil se

 ob žlahtnem vinu!

A.S. Toplišek
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Vinogradništvo in vinarstvo 
vinorodne dežele Primorska

Vinorodno deželo Primorska sestavljajo štirje vinorodni okoliši: Goriška brda, Vipavska 
dolina, Kras in Slovenska Istra. Površina primorskih vinogradov, vpisanih v Register pri-
delovalcev grozdja in vina (RPGV, 2016), je 6.415 ha, kar predstavlja skoraj 41% vseh 
slovenskih vinogradov. Površine vinogradov po okoliših so: Goriška brda – 1.795 ha, 
Vipavska dolina – 2.237 ha, Kras – 575 ha in Slovenska Istra – 1.808 ha. 
 
V RPGV je na Primorskem vpisanih preko 5.300 vinogradnikov, ki obdelujejo več kot 
14.100 vinogradov. Največ registriranih pridelovalcev je v okolišu Vipavska dolina in 
sicer 1908. (RPGV, 2014). Povprečna površina vinogradov na pridelovalca v Primorski 
vinorodni deželi znaša 1,21 ha, v Sloveniji pa 0,53 ha; povprečen primorski vinograd 
obsega 0,45 ha, povprečen slovenski pa 0,32 ha. Iz naštetega lahko vidimo, da je vi-
nogradniška pridelava na Primorskem pomembna gospodarska dejavnost, veliko vino-
gradnikov se z njo ukvarja poklicno. Povprečen primorski  vinogradnik obdeluje skoraj 
2,3-krat večjo površino kot povprečen slovenski, prav tako je razdrobljenost vinogra-
dniških površin nekoliko manjša kot v celotni Sloveniji, povprečen primorski vinograd je 
1,7-krat večji od slovenskega povprečja. 

Domače in udomačene sorte zavzemajo v sortimentu polovični delež, saj so primorski 
vinogradniki tudi v vse bolj globaliziranem vinskem svetu uspeli ohraniti tipičen izbor sort 
vinske trte. Najbolj zastopane sorte v vinorodni deželi Primorska so refošk, ki raste na več 
kot petini vseh vinogradniških površin, sledijo mu malvazija, merlot, rebula, chardonnay, 
cabernet sauvignon, sauvignon… . Razmerje med belimi in rdečimi sortami  je skoraj na 
polovici; 54 % je belih sort in 47 % rdečih. 

Letna pridelava vina v vinorodni deželi Primorska se giblje med 20 in 25 milijoni litrov. 
V zadnjih letih se količina pridelanega vina zmanjšuje zaradi različnih vzrokov; in sicer:
- Manjši pridelek na ha – višja kakovost grozdja in pridelanega vina
- Krčenje vinogradniških površin
- Pogostejše vremenske neprilike
- Kultura uživanja vina med mladimi še vedno premalo razvita

V vsakem okolišu je ena večja klet, ki odkupuje grozdje včlanjenih kooperantov in po-
godbenikov. Več kot polovica vseh vinogradnikov pa predela grozdje v lastnih kleteh, 
zato prevladujejo kleti zmogljivosti 10 000 do 50 000 l. Največ je takih pridelovalcev – 
polnilcev, ki obdelujejo od 2 do 5 ha vinogradniških površin. Tehnološka opremljenost 
kleti je zelo raznolika,  od najosnovnejše opreme za predelavo grozdja in pridelavo vina 
pa vse do najsodobnejše kletarske opreme. 

Kakovost vina je rezultat številnih dejavnikov kot so tla, podnebje, lega, sorta, letnik, 
tehnologija pridelave grozdja, zrelosti, časa in načina trgatve, vrenja, pretokov,...  Ven-
dar pa so znanje in izkušnje vinarja ključnega pomena za končno kakovost vina in lahko 
rečemo, da se znanje iz leta v leto nadgrajuje, kar se pozna tudi v pestri ponudbi vin. 
Zakonsko preverjanje kakovosti vin poteka na pooblaščeni inštituciji Kmetijsko gozdar-
ski zavod  Nova Gorica, ki ima podeljeno akreditacijsko listino Slovenske akreditacije. 
Letno se izda okrog 2500 odločb za prodajo vina,  prav toliko vzorcev pa se še kemijsko 
analizira na posamezne parametre in organoleptično pokusi. Največ odločb se izda 
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za kakovostno vino in sicer 56 %, sledijo odločbe za deželna vina z 32 % ter odločbe za 
vrhunska vina z 8 %.  Delež odločb za vrhunska vina se niža, ker je vedno več vinarjev, 
ki se ne odločajo za vzorčenje grozdja v vinogradu, a so vina kljub temu  ocenjena z 
vrhunsko oceno.

V vseh štirih okoliših so turistično informacijski centri, razvojne agencije, občine in kme-
tje - vinarji združili moči in izvedli projekte,  preko katerih so uredili »vinske ceste«, s po-
močjo katerih se vinarji predstavljajo in tržijo vino.  Vsaka vinska cesta ima svoj znak, ki 
je upodobljen na označevalnih tablah, ki popotnika opomnijo na kmetije, na katerih 
pridelujejo in ponujajo grozdje in vino. Izdelali so tudi zgibanke in drug promocijski ma-
terial, ki nam na kratko orišejo in opišejo vinarje, turistične kmetije ali gostilne, ki ležijo na 
vinski cesti.

Značilnost vinogradništva na Primorskem je tudi trsničarstvo, ki omogoča oskrbo z do-
mačim sadilnim materialom. Razvito je predvsem na Vipavskem;  kjer trsničarji pridelajo 
okrog 2,5 milijona trsnih cepljenk, kar je dobra polovica slovenske pridelave in ni nepo-
membno, da več kot tri četrtine sadilnega materiala prodajo izven države.

Kljub predstavljenim podatkom, ki kažejo na pomembnost in intenzivnost panoge, tre-
nutno stanje ni najboljše. Na slab ekonomski položaj vinogradništva kaže obnova vi-
nogradov, ki je zaskrbljujoče nizka; v zadnjih desetih letih se v povprečju giblje okrog 
125 ha, kar predstavlja manj kot 60% potrebne obnove za zagotavljanje enostavne 
reprodukcije. Če se bo takšen trend nadaljeval, bo to pomenilo staranje vinogradov in 
zmanjševanje vinogradniških površin na Primorskem.

Mojca Mavrič Štrukelj, univ.dipl.inž.agr., specialistka za vinogradništvo
Tamara Rusjan, univ.dipl.inž.agr., specialistka za vinarstvo
KGZS Zavod Nova Gorica
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VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO V 
VINORODNI DEŽELI POSAVJE

Vinogradništvo in vinarstvo predstavljata pomemben del kmetijske pridelave 
na območju delovanja Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, ki po ra-
jonizaciji vinogradniškega območja v Republiki Sloveniji sovpada z območjem 
vinorodne dežele Posavje. Vinorodna dežela Posavje je ena od treh vinorodnih 
dežel v Sloveniji, sestavljajo jo trije vinorodni okoliši. To so Bizeljsko-sremiški vino-
rodni okoliš, vinorodni okoliš Bela krajina in vinorodni okoliš Dolenjska.

Preglednica 1: Podatki o površinah vinogradov iz Registra pridelovalcev 
grozdja in vina in  rabe tal  po vinorodnih okoliših vinorodne dežele Posavje 

Vinorodni okoliš RPGV (ha) št. trsov rabe tal (ha) povp.površina 
vinog. (ha)

Bizeljsko-sremiški 862 3564050 1236 0,40
Bela krajina 366 1564481 600 0,21
Dolenjska 1475 6416706 2484 0,22
Skupaj: 2703 11545237 4320 0,25

(vir: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano)

V vinorodni deželi Posavje je po površini najmanj vinogradov. Kot kažejo po-
datki iz preglednice, je v Register pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljeva-
nju: RPGV) vpisanih 2703 ha vinogradov, podatki iz rabe tal pa kažejo, da je v 
naši vinorodni deželi 4320 ha vinogradov in  dobrih 11,5 milijonov trsov. Razlika 
v podatkih nastaja, ker so se po veljavnem Zakonu o vinu (Ur.l. RS št. 105/06) in 
predpisi, v RPGV dolžni vpisati vsi, ki obdelujejo 0,05 ha ali več vinogradov. Tisti, 
ki obdelujejo manjšo površino, pa le, če pridelek tržijo. To nakazuje na veliko 
razdrobljenost vinogradniških površin v naši vinorodni deželi, ki je še posebej 
izrazita v vinorodnem okolišu Dolenjska in Bela krajina. Povprečna površina vi-
nograda po pridelovalcu je v vinorodni deželi Posavje 0,25 ha. Starostna struk-
tura, gledano v slovenskem merilu, je v tej vinorodni deželi najslabša, saj je več 
kot 44 % vinogradov starejših od 25 let. 

Preglednica 2:  Število in delež pridelovalcev (registriranih) po strukturi površine 
vinogradov v Posavju

Površina vinogradov
Do 0,1 ha 0,1-0,5 ha 0,5-1 ha 1-2 ha 2-5 ha nad 5 ha skupaj

Št. pridelov. 3.496 5.701 531 245 101 35 10.109
Delež v % 34.59 56.39 5.25 2.43 1.00 0.34 100

      Vir podatkov: MKGP, RPGV 

Iz preglednice 2 je razvidno, da je dobrih 90%  pridelovalcev v velikostnem ra-
zredu do 0,1 ha in od 0,1 – 0,5 ha, kar nam še dodatno potrjuje močno razdro-
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bljenost vinogradniških površin v Posavju. V velikostnem razredu  od 2 ha in več 
pa le 1,34 % pridelovalcev (136). Močna razdrobljenost in nepovezanost pri-
delovalcev dviguje stroške pridelave, stroške prodaje, cena vin pa ostaja ista.

Klimatske razmere za rast in dozorevanje trte so ugodne, saj v večletnem pov-
prečju pade od 1071-1212 mm padavin. Temperaturna vsota se giblje v pov-
prečju med 3475-3753 °C, med rastno dobo pa vsota znaša 2970-3123 °C. 
Vinorodno deželo vlažijo in hladijo vetrovi Alp, ki se mešajo z značilnimi tokovi 
z jugovzhoda. Takšna klima narekuje pridelavo lažjih rdečih in belih vin, ki vse-
bujejo prijetne kisline in nežne sortne cvetice. To so glavne značilnosti svežih, 
mladih in pitnih vinih, po katerih je naša vinorodna dežela poznana. 

Vsak vinorodni okoliš skozi svoja vina zrcali značilnosti svojega območja, sku-
pna značilnost vsem trem vinorodnim okolišem oz. celotni vinorodni deželi Po-
savje pa so t.i. vina s priznanim tradicionalnim poimenovanjem ali vina PTP. 
To cviček PTP, Metliška črnina PTP, Belokranjec PTP, rdeči Bizeljčan PTP in beli 
Bizeljčan PTP. Zagotovo je med njimi najbolj znan cviček PTP, ki je kot vino zvrst 
rdečih in belih vinskih sort, pridelanih na območju vinorodnega okoliša Dolenj-
ska in od 14.01.2000 zaščiten s Pravilnikom o vinu z oznako priznanega tradi-
cionalnega poimenovanja – cviček (Ur. l. RS, št. 3/00 in 66/04). Pridelava vina 
cviček PTP je po pravilniku omejena na absolutne vinogradniške lege znotraj 
vinorodnega okoliša Dolenjska, kjer vinarji po splošni oceni letno pridelajo ok-
rog 10 milijonov litrov tega vinskega posebneža. 
Cvičku je sledila zaščita Metliške črnine PTP in Belokranjca PTP s Pravilnikom 
o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – Metliška črni-
na in Belokranjec (Ur. l. RS, št. 5/08) z dne 18.01.2008. Nazadnje, natančneje 
23.03.2009 pa sta bila s Pravilnikom o vinu z oznako priznanega tradicionalne-
ga poimenovanja – Bizeljčan (Ur. l. RS, št. 22/09) zaščitena še rdeči Bizeljčan 
PTP in beli Bizeljčan PTP.
V Posavju se prideluje pet zaščitenih vin PTP, ki predstavljajo glavnino vin te 
vinorodne dežele. Tako so v vinorodnih okoliših Bizeljsko-Sremič in Dolenjska 
najbolj zastopane sorte žametovka, modra frankinja, laški rizling, kraljevina in 
rumeni plavec. V Beli krajini je največ modre frankinje, žametovka pa je šele 
na petem mestu. Od belih sort pa  so  najbolj zastopane sorte laški rizling, kra-
ljevina in mešano  belo, ki so primerne za vino Belokranjec PTP.

Preglednica 3: Pridelek  vina (mio.litrov)  po vinorodnih okoliših v vinorodni de-
želi Posavje v letih 2006 - 2010 iz  prijave  letnega pridelka (RPGV)

Vin. okoliš 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010
Posavje 7.931.268 10.685.166 10.469.797 9.662.809 8.402.348 9.430.277

Bizel.-Srem. 1.944.416 2.631.488 2.574.190 2.174.014 1.831.018 2.231.025
Dolenjska 4.939.354 6.724.117 6.670.787 6.044.874 5.170.780 5.909.982

Bela Krajina 1.047.498 1.329.561 1.224.820 1.443.921 1.400.551 1.289.270
         Vir podatkov: MKGP, RPGV
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Preglednica 4: Pridelka vina (mio. l) v vinorodni deželi Posavje za obdobje 
2001-2005  in obdobje 2006-2010 iz prijave letnega pridelka (RPGV)

mio. l mio. l
obdobje 2001-2005 2006-2010
Posavje 6.976.513 9.430.277

Vir podatkov: MKGP, RPGV

Iz preglednice 3 in 4 lahko vidimo, da je povprečna količina pridelanega vina 
v obdobju 2001 – 2005 ter 2006 – 2010 v porastu in znaša 2,453.764 mio. litrov. 
Količina pridelanega vina je višja zaradi različnih vzrokov:
zaščita vin PTP; Cvičku je sledila zaščita Metliške črnine PTP in Belokranjca PTP 
ter zaščita rdečega in belega  Bizeljčana PTP
zasaditev novih vinogradov,
spremenjene navade in način življenja (uživanje lažjih vin, kultura, drugačna 
prehrana, druženje…)

Preglednica 5: Prikaz količine in deleža pridelanega (registriranega) vina po 
barvi za letnik 2010 vinorodno deželo Posavje.
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Posavje 1.859.243 1.610.667 4.932.439 8.402.349 22.13 19.17 58.70 100
Vir podatkov: MKGP, RPGV

V Posavju je bilo registrirano v letu 2010 okrog 22 % belih in 19 % rdečih vin. 
Zanimiv je tudi podatek o mešanem belem in rdečem vinu skupaj, in sicer  se 
je  v Sloveniji od leta 2000 povečal iz 2 % na 10 %, v VD Posavje pa za  30 % . V 
letu 2010 znašal delež  mešano belo in rdeče slabih 59 %.  Razlog za tak dvig je 
zagotovo v vinih PTP, med njimi pa levji delež zavzame vino cviček PTP, kate-
rega popularnost in pridelava sta po letu 2000 strmo naraščali. Vino cviček PTP 
je zvrst belih in rdečih vinskih sort, pridelovalci pa ga v RPGV morajo registrirati 
pod mešano belo in rdeče. Dodatno je porasla registracija mešanega belega 
in rdečega vina tudi po sprejetju Pravilnika o vinu z oznako priznanega tradici-
onalnega poimenovanja – Bizeljčan (Ur. L. RS, št. 22/09 in 59/09), po katerem je 
vino rdeči Bizeljčan PTP pridelan iz belih in rdečih vinskih sort.

V vinorodni deželi Posavje je registriranih in delujočih 41 društev vinogradnikov, 
in sicer na Dolenjskem 32, v Beli krajini 3 in v Bizeljsko-sremiškem vinorodnem 
okolišu 6 društev vinogradnikov. Vsa ta društva omogočajo dokaj neposreden 
stik s posameznimi pridelovalci z območja delovanja društva, ki se krepi skozi 
organizacijo in izvedbo tematskih predavanj, delavnic, prikazov in tečajev, 
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odvisno od aktualnega stanja in dela v vinogradu ali kleti. Ena od bistvenih 
nalog slehernega društva je tudi vsakoletna organizacija ocenjevanja vin, na 
katerih se preveri kakovost vin njihovih članov. Zagotovo so vsa ta strokov-
na srečanja, posveti, delavnice, prikazi, predavanja in nenazadnje tudi vsa 
ocenjevanja prispevala k temu, da se je kakovost pridelanih vin v vinorodni 
deželi Posavje v zadnjih desetih letih močno dvignila, kar daje zagon tudi za 
prihodnost.
Ocenjevanja vin so najbolj razširjena v vinorodnem okolišu Dolenjska, kjer lo-
kalnemu ocenjevanju na društvenem nivoju sledi še regijsko ocenjevanje v 
sklopu prireditve Teden cvička, na katerem se v zadnjih letih zbere krepko pre-
ko 1000 vzorcev vin. Letos je potekalo že 44. ocenjevanje po vrsti. V Beli krajini 
ima 34-letno tradicijo ocenjevanje v sklopu prireditve Vinska vigred v Beli krajini 
(Metlika), 25. ocenjevanje zapored pa je bilo organizirano tudi v sklopu prire-
ditve Martinovanje v Beli krajini (Črnomelj). Pomembna so tudi ocenjevanja 
vin v Bizeljsko-sremiškem vinorodnem okolišu, ki dobijo končen epilog z ocenje-
vanjem vin v sklopu prireditve Praznik vina ob Bizeljsko-sremiški vinsko-turistični 
cesti.
Prelomno točko v smislu doseganja boljše kakovosti vina so pomenila številna 
izobraževanja vinogradnikov in vinarjev, ki so se uveljavila skozi razne tečaje. 
Višji nivo znanja iz pridelave grozdja in vina, osvojitev novih tehnologij, višja ka-
kovost vin in dober tržni položaj posameznih vin v določenih obdobjih, so imeli 
za posledico tudi investicije v posodobitev specialne vinogradniške mehaniza-
cije in same tehnološke opreme za pridelavo vina. 
V bodočnosti si želimo še boljše sodelovanje z vsemi vinogradniki in vinarji, saj 
bomo le tako kos skupnim izzivom, ki nas čakajo v prihodnosti.
 
Združenju Vinis in vsem članom društev ob jubileju iskreno čestitam.  

Ivanka Badovinac, univ.dipl.ing.agr.
specialista za vinarstvo
KGZS – Zavod Novo mesto
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VINOGRADNIŠTVO V VINORODNI
DEŽELI PODRAVJE

 
1. POVRŠINE VINOGRADOV V VINORODNI DEŽELI PODRAVJE IN V SLOVENIJI 

Rodovitna prst, celinsko podnebje, vpliv predalpskega in panonskega pod-
nebja, nadmorska nižina, relief, ekspozicija in drugi naravni pogoji omogočajo 
gojenje vinske trte v SV delu Slovenije, v Vinorodni deželi Podravje. Vinogradni-
štvo kot pomembna gospodarska panoga, neposredno zagotavlja delovna 
mesta, indirektno pa vpliva tudi na ostale gospodarske panoge, še posebej 
na razvoj turizma.

Slovenija je vinorodna dežela z več kot dva tisočletno tradicijo gojenja vinske 
trte. Stara trta v Mariboru je najstarejši živi primerek žlahtne vinske trte, ki še rodi, 
na našem planetu!
S starostjo preko 440 let je vpisana v Guinessovo knjigo rekordov kot najstarejša 
trta na svetu.
Trta na Lentu simbolizira bogato vinsko kulturo Maribora, Štajerske, Podravja in 
celotne Slovenije. Potomke Stare trte danes rastejo skoraj na vseh kontinentih 
in po številnih krajih v Sloveniji. Prizadevati si moramo, da jo bomo kot edin-
stven simbol še bolj uspešno vkomponirali pri promocijskih aktivnostih posame-
znika in celotne vinorodne dežele.

V letu 2010 je bilo v Sloveniji 74.646 kmetij (tj. kmetijskih podjetij in družinskih 
kmetij skupaj) ali skoraj 14 % manj kot pred desetimi leti (v letu 2000 jih je bilo 
86.467). 
Omenjenih 74.646 kmetijskih gospodarstev skupaj obdeluje 474.432 ha kme-
tijskih zemljišč, od tega 27.800 vinogradnikov vpisanih v register pridelovalcev 
grozdja in vina (RPGV, 2015), ki obdelujejo 15.670 ha vinogradov, kar predsta-
vlja 3,3 % vseh kmetijskih površin.  Vinogradništvo predstavlja 10 % vrednosti 
kmetijske pridelave, ob dejstvu, da ima vsaka tretja kmetija v Sloveniji v svoji 
posesti vinograd (Statistični urad RS, 2010). 

Preglednica 1: Površina vinogradov, število pridelovalcev in povprečna povr-
šina vinogradov na
                         pridelovalca v Sloveniji ter po vinorodnih deželah in okoliših  (Vir: 
MKGP 2011)

Površina 
vinogradov 

(ha)

Število 
vinogradov

Število 
pridelovalcev

Povprečna 
površina na 

pridelovalca (ha)
Vinorodni 

okoliš/dežela RPGV (2011)

ŠTAJERSKA 
SLOVENIJA

6.226 13.893 9.785 0,64



25

PREKMURJE 554 3.861 2.752 0,20
PODRAVJE 6.780 17.754 12.537 0,54
BELA KRAJINA 366 2.939 1.779 0,21
BIZELJSKO 
SREMIČ 862 3.144 2.172 0,40

DOLENJSKA 1.475 9.400 6.759 0,22
POSAVJE 2.703 15.483 10.710 0,25
GORIŠKA BRDA 1.876 3.226 818 2,29
VIPAVSKA 
DOLINA 2.314 4.477 1.738 1,33

KRAS 606 2.451 893 0,68
SLOVENSKA 
ISTRA 1.694 3.029 1.106 1,53

PRIMORSKA 6.490 13.183 4.555 1,42
SLOVENIJA 15.973 46.420 27.802 0,57

Omenjeni podatki kažejo na veliko razdroblejnost kmetijskih posesti. 

V Evropski uniji, kjer so se  v letih 2007 do 2009 zmanjšale površine vinogra-
dov za 50 tisoč ha, zavzema delež slovenskih vinogradov 0,44 % (EU statistika, 
2009). Za primerjavo povejmo, da površina Slovenije predstavlja 0,47% povr-
šine Evropske unije, prebivalci Slovenije pa 0,41% prebivalstva držav članic 
Evropske unije. Razmerja med površino, prebivalstvom in površino vinogradov 
v Sloveniji in Evropski uniji so v nekakšnem sorazmerju. Slovensko vinogradništvo 
je izjemno zlasti glede nagibov vinogradov. V Sloveniji prevladujejo vinogradi 
na strmih legah, saj jih dobrih 70% leži v nagibu, v Evropski uniji pa je takšnih 
vinogradov le desetina. Vinogradi v Sloveniji po hitrem izračunu predstavljajo 
več kot 3% vseh vinogradov v nagibu v Evropski uniji.

Podatki iz RPGV nakazujejo, da se na nivoju cele Slovenije površine vinogra-
dov zmanjšujejo. Zaskrbljujoče je predvsem, da večina površin, na katerih je 
prišlo do krčitve vinogradov, niso več kmetijska zemljišča, pač pa na njih pote-
ka proces zaraščanja in postajajo t.i. kmetijska zemljišča v zaraščanju. Dejstvo 
je, da trta uspeva in se je v preteklosti sadila na ekstremno strmih legah, na ob-
močjih, ki niso bila primerna za kakšno drugo rabo. Na globalnem vinskem trgu 
šteje danes samo ekonomika pridelave in kakovost donegovanega vina. Višji 
stroški pridelave, razdrobljena posest, nekonkurenčnost in slaba organiziranost 
terjata svoj davek, žal tudi na račun vinogradnikov v Podravju. To se posebej 
odraža na območjih Haloz.

Razlike v povprečni površini vinogradov na pridelovalca med vinorodnimi de-
želami in okoliši so velike, povprečna velikost vinograda v Vinorodnem okolišu 
Štajerska Slovenija je 0,64 ha, najmanjšo povprečno površino vinogradov pa 
obdelujejo vinogradniki v vinorodnem okolišu Prekmurje, kjer v povprečju vino-
gradnik obdeluje samo 0,2 ha vinograda.
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2. SORTIMENT V PODRAVJU

V slovenskih vinogradih prevladujejo bele sorte, saj je z njimi zasajenih kar 69% 
površin. Glavna sorta je laški rizling s skoraj 14% deležem. V vinorodni deželi 
Podravje, tako vinorodnem okolišu Štajerska Slovenija kot tudi Prekmurje pre-
vladuje sorta laški rizling, v vinorodnem okolišu Štajerska Slovenija je zastopan s 
23,4 %, v Prekmurju s 37,7 %. 
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Graf 1: Zastopanost sort v Sloveniji in v v. o. Štajerska Slovenija
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Graf 2: Zastopanost sort v Sloveniji in v v. o. Prekmurje
V zadnjih letih so se povečale površine s sauvignonom, ki je poleg rumenega 
muškata in laškega rizlinga zadnjih nekaj let tržno zanimiva in dobro prodajana 
sorta. 

V Sloveniji prodamo po podatkih (MKGP 2010) povprečno  22,8 % vin kot de-
želno vino, kot kakovostno vino 57,12 % in kot vrhunsko vino 7,88 %. V vinorodni 
deželi Podravje je prodaja deželnega vina nižja in sicer se proda kot deželno 
vino 20,3 %, kot kakovostno vino 73 % in kot vrhunsko vino 6,7 % vin. Podatki 
kažejo, da se v skupnem tržnem deležu niža delež deželnih in vrhunskega vina, 
povečuje pa se delež kakovostnega razreda. 

3. OBNOVE V VINORDNI DEŽELI PODRAVJE

Obnova vinogradov je glavni pokazatelj stanja v vinogradništvu danes, pa 
tudi v prihodnje. 
V zadnjih letih so povprečne letne obnove vinogradov v Sloveniji 240 ha. V 
cilju zagotavljanja dolgoročnega razvoja in obstoja (15.793 ha vinogradov) 
so potrebne letne obnove, ob upoštevanju 30-letne amortizacije, 532 ha, kar 
pomeni negativni trend, ter dolgoročni obstoj samo 8.760 ha vinogradov v 
Sloveniji. V Vinorodni deželi Podravje, bi ob realiziranih 106 ha letnih obnov, 
morali obnavljati vsaj 226 ha vinogradov. Negativni trend obnov v Podravju 
dolgoročno zagotavlja obstoj samo 47 % v vinogradov (od trenutno 6.780 ha 
3.180 ha vinogradov). Še posebej zaskrbljujoče je stanje v Vinorodnem okolišu 
Prekmurje, kjer povprečne letne obnove zagotavljajo po sedanjih napovedih 
samo 22 % vinogradov. Vzroki za to stanje so številni, med ključnimi lahko nave-
demo neorganiziranost odkupa grozdja in  nizke odkupne cene grozdja, rast 
stroškov pridelave, gospodarska kriza, neekonomičnost pridelave, staranje vi-
nogradnikov, spremenjene pivske navade, …
Postavlja se vprašanje kdo danes sploh objavlja? Tisti vinogradniki, ki imajo trg, 
ki so tekom večletnega izobraževanja pridobili dovolj strokovnega znanja, so 
izvedli investicijska vlaganja v posodobitve, opremili predelovalne obrate - kle-
ti, ter sledijo sodobnim trženjskih prijemom nastopa na trgu. In navsezadnje je 
ključni dejavnik razvoja kmetije in načrtovanja obnov vinogradov povezano 
tudi z zagotavljanjem nasledstva na kmetijah. 

4. NAGIBI VINOGRADOV V VINORDNI DEŽELI PODRAVJE

V Sloveniji prevladujejo vinogradi, ki ležijo na nagnjenih zemljiščih, kar 71% vseh 
vinogradov leži v nagibu nad 16%. Največ, skoraj polovica vseh,  jih je v nagibu 
od 16 do 30%. Delež vinogradov, ki ležijo v ravnini ali blagem nagibu do 15% je 
skoraj 29%, strmih vinogradov z nagibom od  31% do 50%  je slabih  21%, tistih z 
več kot 50% nagibom pa 1%.  Stroški naprave nasada na strmih legah so ob-
čutno višji kot v ravnini, tudi redna oskrba vinograda je dražja, potrebno je več 
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ročnega dela, uporaba mehanizacije je omejena. 
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Graf 3: Nagibi vinogradov (%) v Sloveniji in v vinorodni deželi Podravje (Vir: 
MKGP – RPGV, 2011)
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Raznolikost Slovenije se kaže tudi pri nagibih vinogradov. 
Nagib vinogradov sovpada z reliefno razgibanostjo posamezne regije in pod-
nebnimi razmerami, posledično je v vinorodni deželi Podravje več vinogradov 
na blagih nagibih v vinorodnem okolišu Prekmurje, v vinorodnem okolišu Šta-
jerska Slovenija pa je le desetina vinogradov v nagibu pod 15 %, preko 60% 
vinogradov ima nagib 16-30%, skoraj 28% od 31-50%, 2 % vinogradov (124 ha) 
pa se obdeluje na ekstremnih strminah z nagibom nad 50 %.
V Prekmurju prevladujejo nagibi od 16-30 % na katerih je skoraj polovica vseh 
vinogradov, skoraj 42% vinogradov leži v nagibu do 15%, v razredu 31-50 % 
nagiba pa leži slabih 9% prekmurskih vinogradov, v glavnem na območju po-
dokoliša Lendavske gorice.

5. VINOGRADI NA TERASAH

V vinorodni deželi Podravje je največ teras v vinorodnem okolišu Štajerska Slo-
venija (24 %), v  Ljutomersko-Ormoškem podokolišu gre za obstoječe terase, pri 
obnovah vinogradov pa se vinogradniki že vrsto let ne odločajo za množično 
napravo vinogradov na terasah.
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6. EKOLOŠKO VINOGRADNIŠTVO

Število ekoloških vinogradniških kmetij se postopoma povečuje, leta 2010 jih 
je bilo 200. V 5-letnem obdobju se je več kot podvojila površina ekoloških vi-
nogradov,  v letu 2010 je bilo v ekološko pridelavo vključenih skoraj 300 ha 
vinogradov, kar predstavlja slaba 2% vseh, v 2015 je bilo v ekološko pridela-
vo vključenih 495 ha. Povečujejo se tudi povprečne površine, ki jih obdeluje 
ekološki vinogradnik, kar nakazuje, da se v zadnjih letih v ekološko pridelavo 
vključujejo predvsem večji vinogradniki. Pridelava grozdja po smernicah eko-
loškega kmetovanja postaja po vzoru vinogradnikov drugih večjih pridelovalk 
vina standard, v cilju ohranitve višje prodajne cene vina ter zadovoljevanja 
potreb in pričakovanj potrošnika.

7. VINOGRADNIŠTVO V VINORODNI DEŽELI PODRAVJE - IZHODIŠČE IN PRILOŽ-
NOST ZA RAZVOJ PODEŽELSKEGA TURIZEM 

Vinogradi so skozi stoletja dajali slovenski krajini značilno podobo, da smo 
vinorodna dežela. Z vinsko trto in vinom so povezani številni ljudski običaji in 
umetniška dela, ki predstavljajo pomemben del slovenske kulturne dediščine 
in identitete naroda. 
Po statističnih podatkih (ARSKTRP 2010), cene grozdja v povprečju (0,44  EUR) 
ne pokrivajo pridelovalnih stroškov. Podatki sicer kažejo, da prodajne cene 
vina iz leta v leto rahlo rastejo (povprečje za kakovostno belo vino 1,92 EUR), 
vendar ne premo-sorazmerno z rastjo stroškov pridelave, kar ne izkazuje re-
alnega stanja. Kakovost in stil vina sta je v zadnjih petnajstih letih spremenila 
- dvignila kot posledica znanja, investicijskih vlaganj,  prilagajanja trendom, 
zahtevam domačih in tujih potrošnikov - odvisno kje posamezna kmetija trži. 
Kmetija prideluje grozdje in vrši tehnologijo predelave glede na možnosti ter 
želeni cilj kakovosti donegovanega vina. Ekonomika vinogradniške pridelave 
mora temeljiti na stroških pridelave, doseganje višje prodajne cene vina pa ni 
odvisno samo od kakovosti, velik vpliv na to imajo trženjski prijemi, odločilno 
vlogo na poti k uspešnemu trženju pa so osebnostne sposobnosti vinogradni-
ka.

V podravski statistični regiji je bilo v 2014 ustvarjenih pol milijona turističnih pre-
nočitev, od teh so jih skoraj dve tretjini ustvarili tuji turisti. Podatki kažejo, da 
se je število gostov v Sloveniji povečuje, v  primerjavi z letom 2014 se je število 
gostov povečalo za 8 %. Prevladujejo tuji italijanski, nemški in avstrijski gostje. 
Glede na dejstvo, da večina vina prodamo v Sloveniji, ostaja slovenski kupec 
še vedno »kralj«, kateremu se je potrebno prilagajati. 
Podravje ima s svojo ugodno pozicioniranostjo znotraj EU, pestrostjo krajine, 
neokrnjeno naravo, kakovostjo ponudbe, predvsem pa gostoljubnostjo ponu-
dnikov, z globalnega vidika ugodno izhodišče in možnosti za doseganje do-
dane vrednosti na podeželju ravno na vinogradniških kmetijah z razvojem tu-
rizma. Kot primer dobre prakse bom navedla avstrijsko južno vinsko cesto, kjer 
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so ob strateško dobro zastavljenih ciljih, tako pridelovalci-vinogradniki, lokalna 
skupnost, turistični delavci, ob podpori regije, občin in države, razviji regijo, ki 
danes predstavlja »primer dobre prakse uspešnega trženja podeželja« za mar-
sikatero evropsko državo. Povezani, z dobro zastavljenimi aktivnostmi, lahko 
dosežemo ta nivo prepoznavnosti in razvitosti v naslednjih petnajstih letih tudi 
v Podravju. Prepoznavnost regije so utrjujejo kmetije, ki s kmetijsko pridelavo 
ohranjajo obdelanost pokrajine in jo ustvarjajo urejeno ter privlačno. Investicij-
ska vlaganja v kleti, opremo, mehanizacijo, investicije podprte tudi preko PRP 
2007-2013 in lokalnih skupnosti so omogočile, da so kmetije investirali, da so 
pospešeno zaključili investicije, da so nekatere investicije naredili nadstandar-
dne z namenom, da lahko zadovoljijo tudi najzahtevnejše goste. 

Glede na dejstvo, da PRP 2014-2020 ne predvideva podpor za investicijska 
vlaganja v turizem, izgradnjo nastanitvenih kapacitet ter investicijskih vlaganj 
v cilju razvoja vinotočev in turističnih kmetij, bi bilo smotrno preučiti potrebno 
po tovrstnih investicijah v prihajajočem programskem obdobju PRP 2020-2026. 
Vinski - doživljajski turizem je v svetu trend in najbolj iskan način preživljanja 
dopusta, oddiha. Za slovenskega vinogradnika pa izhodišče za trženje vina 
neposredno na domu po višji ceni. 
Razvoj turizma, dvig neposredne prodaje na domu, promocijske aktivnosti - 
dnevi odprtih vrat ponudnikov, prisotnost na vinskih dogodkih, lokalnih, naci-
onalnih in mednarodnih sejmih, preverjanje kakovosti in utrjevanje na trgu z 
udeležbo na slovenskih in mednarodnih vinskih ocenjevanjih, vse to predsta-
vljajo trdni koraki na poti k večji prepoznavnosti in boljšemu trženju kakovostnih 
in vrhunskih vin. Izhodišča imamo, morda ne upamo, ne znamo? 

8. POVEZANOST VINOGRADNIKOV V VINORODNI DEŽELI

Slovenski vinogradniki in vinarji so povezani v razne neformalne kot formalne 
oblike, kot so stanovska društva, klubi, Zveza društev vinogradnikov in vinarjev 
Slovenije VINIS, Vinska družba Slovenije in Združenje družinskih vinogradnikov 
– vinarjev Slovenije, ... Pri tem je potrebno izpostaviti specifiko v Podravju, saj 
deluje na območju Podravja 54 vinogradniških in turističnih društev, ki združu-
jejo manjše vinogradnike. Aktivnosti društev se odražajo v lokalnem okolju z 
izvedbo tematskih večerov, delavnic, prikazov, lokalnih ocenjevanj in vinskih 
dogodkov. V sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo izdajajo letne biltene, 
zbornike ter sodelujejo pri izvedbi občinskih dogodkov. Dvig kakovosti vin znot-
raj društev, je zagotovo posledica dolgoletnega strokovnega dela terenskih 
kmetijskih svetovalcev, predvsem pa specialistov za vinogradništvo in vinar-
stvo, ki delujejo v okviru kmetijske svetovalne službe pri KGZS na posameznih 
zavodih. V okviru kmetijske svetovalne službe si prizadevamo, da način preno-
sa strokovnega znanja preko krožkov na terenu nadgradimo z ekonomskimi 
vsebinami. V letu 2016 smo v okviru svetovalne službe na KGZS Zavod Maribor 
formirali prvi vinogradniški krožek, ki združuje mlade vinogradnike. 
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Povezovanje ne samo ljubiteljskih, še posebej tržnih vinarjev, je ključ do večje 
prepoznavnosti in znižanja stroškov pridelave. V zadnjem času je zaznati na-
predek prav na področju povezovanja, enotnega nastopanja in predstavitve 
na trgu, kar je potrebno nadgrajevati tudi v prihodnje. 
Ministrstvo za kmetijstvo predvsem po vzoru drugih držav prvič v letu 2016 omo-
goča nakup vinogradniške mehanizacije z višjim % sofinanciranja preko kolek-
tivnih naložb. 

Še naprej je potrebno razvijati strategijo, ki bi slovensko vino povezala s slo-
vensko kulinariko v tesni navezi s promocijo Slovenije kot turistične in vinske 
destinacije.

Simona HAUPTMAN, univ.dipl.ing.kmet.,
vodja kmetijske svetovalne službe, KGZS-Zavoda Maribor
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KAKOVOST VINA NA DRUŠTVENIH 
OCENJEVANJIH V VINORODNI 

DEŽELI PODRAVJE
Kakovost in značaj vina sta odvisna od mnogoštevilnih dejavnikov. Najpo-
membnejše so naravne danosti, kot so talne, okoljske in vremenske razmere. 
Slednje nihajo v posameznih letih ter pogojujejo kakovost grozdja in vina. Naj-
pomembnejši dejavniki, ki so v rokah vinogradnika in kletarja so tehnološke 
narave, vse od zasnove vinograda, izbire primerne cepljenke, pridelave in 
predelave grozdja ter nege mošta in vina.
Značaj vina je skupek glavnih lastnosti, ki so posledica naravnih rastnih razmer, 
sorte grozdja in biokemijskih reakcij med zorenjem vina, kar je odvisno od teh-
nologije in pogojev v kleti.
Kakovost vina bi lahko strnili na kratko z razlago ki pravi, da je naravno harmo-
nično razmerje vseh sestavin v vinu, ki dobrodejno učinkujejo na čutila.

Po kakovosti lahko pri nas pridelujemo različne kakovosti vina, vse od namizne-
ga, kakovostnega in vrhunskega vina, do najvišjih kakovostnih stopenj, kot so 
vina posebnih kakovosti: pozna trgatev, izbor, jagodni izbor, ledeno vino in 
suhi jagodni izbor.

Preverjanje kakovosti vina poteka v dveh smereh:
• Obvezno zakonsko preverjanje in razvrščanje po kakovosti za vina, ki se 

javno tržijo. To poteka na pooblaščenih organizacijah za kontrolo kakovo-
sti vina.

• Prostovoljna preverjanja kakovosti na najrazličnejših ocenjevanjih vin 
(društvena ali lokalna ocenjevanja, deželna ocenjevanja – Vinski letnik, 
odprto državno ocenjevanje vin v okviru sejma Agra v Gornji Radgoni, 
Vino Ljubljana in druga mednarodna ocenjevanja).

V nadaljevanju prispevka se bomo osredotočili na društvena oz. lokalna oce-
njevanja vin v vinorodni deželi Podravje, na katerih se zbere največje število 
vzorcev vin.

Prvo tako ocenjevanje je bilo pred štiridesetimi leti (leta 1977) organizirano v 
Podgorcih, sledila je Lendava (leta 1980), Šmarje pri Jelšah (leta 1981) in tako 
naprej. 
Leta 1988 je bilo 7 ocenjevanj v organizaciji Kmetijskih zadrug Lendava, Gornja 
Radgona in Ptuj, KK Šmarje pri Jelšah, KS Svečina ter TD Podgorci in DV Gorič-
ko. 
Nato pa se je z ustanavljanjem društev večalo tudi število ocenjevanj in število 
vzorcev vin. 
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Tako je dandanes v vinorodni deželi Podravje vsako leto opravljenih okoli 50 
društvenih ocenjevanj vin. Društva k temu pomembnemu strokovnemu op-
ravilu pristopajo zelo resno. Ocenjevanja organizirajo in izvedejo po veljavnih 
strokovnih merilih, imajo pravilnike o ocenjevanju vin in usklajene kriterije za do-
delitev posameznih odličij. Tako so posamezna ocenjevanja, ocene in odličja 
primerljiva, ne glede na to kje in kdaj je bilo izvedeno. 
Kriterij ocenjevanj je podoben kriterijem, kot so pri ocenjevanju vin po Zakonu 
o vinu, saj  v večini ocenjujejo pokuševalci s pooblastilom MKGP RS.

Ta ocenjevanja imajo velik pomen, posebej še za veliko število manjših in 
malih pridelovalcev. Mnoga ocenjevanja imajo že bogato tradicijo. 

Vsako takšno ocenjevanje daje vpogled v stanje kakovosti vina na dotičnem 
vinorodnem območju. Za vsakega pridelovalca pa možnost primerjave kako-
vosti s sosedom, znancem, prijateljem, predvsem pa konkurentom. Je podla-
ga za razmislek, usmeritev in uspešnejše nadaljnje delo, v cilju dviga kakovosti 
vina.
Pridelovalec se nad oceno svojega vina lahko zamisli in začrta »strategijo« 
dela za naprej.
Ne pozabimo, da nam dobre ocene in žlahtna odličja dajejo in utrjujejo ugled 
in dobro ime, ki je eden osnovnih pogojev za dobro trženje.
Na takšen način »množičnega« preverjanja kakovosti vin in spremljajočega 
dela smo prišli do krepkega dviga kakovosti vin v zadnjih letih. 

Od leta 1988, ko so se sistematično pričela organizirana ocenjevanja vin, jih je 
bilo sedem in dosežena povprečna ocena dobrih 16 točk. Z leti je povprečna 
ocena nenehno rasla in pri letniku 2003 prvič presegla 18 točk.

V preglednici 1 je to razvidno za letnike 1987 do vključno letnika 2015, ocenje-
nih v letih 1988 do 2016.

Pregl. 1: Prikaz primerjave kakovosti vin med letniki 1987–2015  v vinorodni de-
želi Podravje

Letnik Število 
ocenje-

vanj

Število 
vzorcev

na 
ocen.

IZL
v %

DEŽ
v %

KAK
v %

VRH *
v %

Povp. ocena 
vseh ocenj. 

vin

Povp. 
ocena 
ocenj. 
vin NT

Povp. 
ocena 
ocenj. 
vin PK

1987 7 571 12,96 33,90 46,84 6,30 16,35
1988 9 686 7,29 19,83 63,99 8,89 16,61
1989 9 694 4,47 16,71 67,58 11,24 16,87
1990 11 1.073 5,22 22,46 56,10 16,22 16,88
1991 13 1.236 6,73 26,18 58,26 8,83 16,67
1992 19 1.776 5,07 25,17 54,95 14,81 16,77
1993 24 2.256 4,57 24,38 54,43 16,62 16,88
1994 23 2.520 4,09 18,73 58,89 18,29 16,90
1995 31 3.372 3,68 16,40 61,45 18,48 16,99
1996 33 3.740 2,86 12,57 67,16 17,41 17,14
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1997 33 5.100 3,16 5,99 60,51 30,34 17,46
1998 35 4.036 3,49 5,57 58,14 32,83 17,51
1999 39 4.275 5,52 3,30 52,12 39,06 17,62
2000 40 5.073 8,96 2,85 54,48 33,71 17,73 17,66 18,66
2001 41 4.598 5,20 1,50 55,33 37,97 17,85 17,79 18,71
2002 46 4.474 2,15 1,61 54,23 39,01 17,85 17,79 18,79
2003 52 5.015 8,35 0,70 46,46 44,49 18,01 17,93 18,85
2004 52 3.953 9,16 1,16 55,80 33,90 17,82 17,76 18,76
2005 54 3.797 11,75 0,37 47,56 40,32 17,93 17,88 18,86
2006 53 4146 14,64 0,15 43,44 41,77 17,99 17,93 18,79
2007 51 4472 12,34 0,05 36,09 51,52 18,08 18,02 18,82
2008 53 4089 11,20 0,15 33,01 55,64 18,09 18,03 18,86
2009 53 3.985 12,52 0,08 33,60 53,80 18,10 18,04 18,85
2010 51 3.612 14,06 0,14 46,26 39,54 17,95 17,93 18,67
2011 52 4.320 10,51 0,07 34,67 54,75 18,03 18,08 18,73
2012 51 3.650 11,56 0,19 33,32 54,93 18,05 18,09 18,74
2013 52 3.022 7,15 0,10 39,34 53,41 18,02 18,05 18,76
2014 50 2.178 9,55 0,09 60,65 29,71 17,86 17,85 18,53
2015 50 3.505 6,70 0,3 34,21 59,06 18,10 18,05 18,82

* Vrhunsko vino dejansko ni vrhunsko, ampak je le razvrščeno na podlagi do-
sežene ocene.
IZL = izločeno                     DEŽ = deželno vino       NT = normalna trgatev
KAK = kakovostno vino     VRH = vrhunsko vino     PK = posebna kakovost

Vir: Zborniki in katalogi ocenjevanj ter zapisi A. Vodovnik, T. V. Plevnik, E. Novak, 
A. Rebernišek, M.Reberc.

Iz primerjave podatkov v preglednici lahko ugotovimo, da je bilo za dvig ka-
kovosti potrebno dolgotrajno in potrpežljivo večletno delo. Za dvig 1,5 točke 
celih 20 let. Vse to je rezultat skupnih prizadevanj društev, pridelovalcev in 
seveda stroke.
Najvišjo povprečno oceno na društvenih ocenjevanjih, to je 18,10 točke sta 
dosegla letnika 2009 in 2015. 

Od leta 1988 do vključno 2016 je tako bilo opravljenih 1.087 društvenih oce-
njevanj, na katerih je bilo v ocenjevanju 95.343 vzorcev vin. Lahko zapišemo, 
da so društvena ocenjevanja pripomogla k občutnemu dvigu kakovosti vin v 
vinorodni deželi Podravje.

Ob dvajsetletnem jubileju vsem članom VINISA, s predsednikom na čelu iskre-
no čestitam za odlično opravljeno dosedanje delo ter zaželim uspešno delo-
vanje tudi v prihodnje. 

Tadeja Vodovnik Plevnik, univ. dipl. ing. kmet.
specialistka za vinarstvo
KGZS-Zavod Maribor
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KONTROLA KAKOVOTI VIN
Laboratorij KGZS-KGZ Maribor je edini laboratorij v Podravju, ki izpolnjuje standard  
SIST EN ISO/IEC 17025  za metode na področju vina in pedologije ter ima podeljeno 
akreditacijsko listino Slovenske akreditacije. 

Laboratorij je pooblaščen za izdajanje uradnih dokumentov primernosti vina za 
promet:
Deželna vina s priznano geografsko oznako (DEŽELNA VINA PGO)
Deželno vino PGO  je lahko v prometu kot odprto ali stekleničeno vino. Odloč-
ba za odprto deželno vino PGO ima omejen rok trajanja 6 mesecev, odločba za 
stekleničeno deželno vino PGO pa je trajna. Vzorce za deželna vina PGO lahko 
pridelovalec dostavi sam ali po pošti na Kmetijski gozdarski zavod Maribor. Lahko 
jih odda tudi našemu pooblaščenemu vzorčevalcu na terenu (tel.: 041 279-710). 
Kakovostna in vrhunska vina z zaščitenim geografskim poreklom (KAKOVOSTNA in 
VRHUNSKA VINA ZGP, vina s priznanim tradicionalnim poimenovanjem PTP)
Kakovostno in vrhunsko vino ZGP ter vino s priznanim tradicionalnim poimenova-
njem je lahko v prometu kot stekleničeno. Za kakovostna in vrhunska vina ZGP ter 
vina z oznako PTP je obvezno vzorčenje predstavnika naše pooblaščene organi-
zacije neposredno v kleti pridelovalca vina, po predhodnem dogovoru (tel.: 041 
279-710). 
Ostale analize: 
• analiza medenih pijač (medica, medena penina, medeno žganje, medeni li-

kerji),
• analiza žganih pijač,
• analiza kisa,
• priprava spremne/izvozne dokumentacije (izdaja ali potrjevanje spremnih do-

kumentov, trošarinskih dokumentov, analizni izvidi v angleščini, certifikati VI1),
• kontrola dozorevanja grozdja s priporočili za čas trgatve, dovoljenje za obo-

gatitev in kontrola kakovosti grozdja v času trgatve za vrhunska vina in vina 
posebnih kakovosti.

Analize tal
Tla so pomemben del okolja in so z vidika pridelave krme ter hrane ključnega po-
mena za človeka. Oskrbujejo rastline z vodo in hranili, delujejo kot filter za podtalni-
co, so življenjski prostor raznovrstnih organizmov in hkrati tudi vir surovin. 
Vrste analiz: 
analize, ki so povezane z rodovitnostjo tal in prehrano rastlin,
analize onesnaženosti tal s težkimi kovinami.

Na podlagi rezultatov analiz vam nudimo strokovno svetovanje za gnojenje in ap-
njenje tal ter izdelavo gnojilnega načrta.

Leonida Gregorič, uni.dipl.ing.kmet.
Vodja laboratorijev 
KGZS Zavod Maribor
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LAŠKI RIZLING DOMUJE 
TUDI NA SLOVENSKEM

Namen tega prispevka ni predstavitev sorte z vinogradniškega in vinarskega vidi-
ka. Vsebina bi bila preobsežna in bi zavzela preveč prostora biltenu, ki je name-
njen predvsem pomembni obletnici, dvajset letnici  delovanja VINISA. 
Pa vendar nekaj vsebine za spodbudo pridelovalcem, posrednikom, piscem in 
uživalcem.
Do pred dobrimi tremi desetletji je bilo vino laškega rizlinga čislano in se je dobro 
tržilo. Slovenskega je bilo premalo, pripeljali so ga od drugod, seveda  bil je druga-
čen. Uživalci so to zaznali in povpraševanje je postajalo vse  manjše in manjše. Vino 
laškega rizlinga se je počasi vse bolj znašlo v zvrsteh, katerih število in količina sta se 
povečevali. Več kot polovico se ga je torej prelilo v zvrsti, katerim je dal hrbtenico, 
pripomogel je  pitnosti in prijaznosti. Tu velja rek:«Vsako slabo je za nekaj dobro«.

A s tem delom vina se  je laški rizling  pogreznil v anonimnost. Ime se je v celoti  po-
javljalo le še v registru vinogradov, kajti polovico pridelka laškega rizlinga se je sča-
soma že ob prijavi letnega pridelka grozdja, mošta ali vina evidentiralo kot zvrst.

Ugodne vremenske  razmere v zadnjih petnajstih letih, naklonjene še posebej la-
škemu rizlingu, so omogočile pridelavo nadpovprečne kakovosti vin in spodbudile 
zanimanje. Mnogi skoraj še ne verjamejo, da lahko ta sorta, če je v »pravih rokah« 
daje vino, ki je nad mnogimi vini zvenečih imen. 

Torej vinogradniki, vinarji zavihajte rokave, laški rizling je z vami. 
Pridobiti in prepričati morate še pisce, posrednike, predvsem pa uživalce.

Laški rizling je srednje evropska sorta in je sorazmerno dobro razširjen v vseh vino-
rodnih predelih držav srednje in delno jugovzhodne Evrope. 
V  Sloveniji, Madžarski, Avstriji, Češki, Slovaški, Romuniji, tudi v Srbiji (predvsem Voj-
vodini) ter severni Italiji (Furlanija in Lombardija).

Ima kar 76 sinonimov (sopomenk), ki v različnih območjih imenujejo to sorto. Že ta 
številna različna poimenovanja nakazujejo in potrjujejo razširjenost ter priljubljenost 
te sorte.

Pri nas je našel »topel dom«. Ugodne življenjske razmere, prijazne in skrbne vzgojite-
lje, tudi hvaležne častilce in uživalce.
Trta, ki hvaležno rodi grozdje za dobro vino, je laški rizling  med našimi vinogradniki 
zelo priljubljen. Prav zaradi tega je tako razširjen in ga najdemo povsod tam, kjer 
so zanj ugodne naravne danosti.
Po kakovosti lahko daje laški rizling  vse od slabega do najboljšega vina, ki ga naša 
zemlja zmore roditi. 
Odvisno od dejavnikov, ki omogočajo, pogojujejo in usmerjajo pridelavo grozdja 
in vina. Najpomembnejše so naravne danosti, kot so talne, okoljske in vremenske 
razmere ter dejavniki tehnologije, ki so v rokah vinogradnika in vinarja.
Pridelava vin posebnih kakovosti je v Sloveniji  tradicija. Že daleč nazaj so tu in tam 
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v gospoških vinogradih odbirali prezrele jagode  in donegovali božansko kapljico. 
Tudi po vojni v družbenih kleteh. 
Nekako načrtovana pridelava le teh pa je stekla po letu 1971 in se razmahnila v 
naslednjih tridesetih letih.
Laški rizling je »kralj« med vini posebnih kakovosti, saj so naši mojstri  pridelali ne-
pozabna vina poznih trgatev, izborov, jagodnih izborov in še zlasti  božanska vina 
najvišjih stopenj kot sta ledeno vino in suhi jagodni izbor.
V deležu vin posebnih kakovosti gre laškemu rizlingu prvo mesto, saj ga je okoli 
četrtina. 

NEKAJ PODATKOV O PRIDELAVI (vir: Zbornik 4. VV kongresa leta 2012).
V Sloveniji je bilo leta 2011 laškega rizlinga 2.200 ha ali 13,9 % delež vseh registri-
ranih vinogradov. Evidentiranih je bilo nekaj čez 8 milijonov trt. Po zastopanosti je 
krepko na prvem mestu
Zastopanost  laškega rizlinga v posameznih vinorodnih okoliših ( leto 2011)

VINORODNI OKOLIŠ POVRŠINA  LR v % MESTO PO ZASTOPANOSTI LR
Štajerska Slovenija 23,4 1

Prekmurje 37,7 1
Bizeljsko Sremič 19,1 3

Dolenjska 9,4 3
Bela Krajina 15,3 2

Vipavska dolina 8,2 6

Koliko laškega rizlinga v Sloveniji pridelamo?
V normalnih razmerah okrog 4 litre vina na prebivalca Slovenije ali okrog osem 
milijonov litrov.
Leta 2010 je bilo v Sloveniji ob prijavi letnega pridelka registrirano 3,5 milijonov litrov 
laškega rizlinga ali dobrih 7 %  od registriranega vina. Okoli 8 % pridelka laškega 
rizlinga pa je ob prijavi bilo že evidentirano  kot zvrst. Po površini in številu trt laškega 
rizlinga bi lahko bil pridelek okoli 7,5 milijonov litrov, v deležu pa okoli 15 %.

IN KAKO JE PRI NAŠIH SOSEDIH?

Avstrija: Ima 45.400 ha vinogradov, od tega 4.323 ha ali 8 % laškega rizlinga 
(Welschriesling) in je na drugem mestu za zelenim  veltlincem.
Od tega ga je na Gradiščanskem (Burgenland)  3.548 ha od 13.842 ha ali 25,6 % 
delež, na Štajerskem (Steiermark) pa 775 ha od 3.867 ha ali 20 % delež.
Hrvaška: Na Hrvaškem je laški rizling pod imenom graševina najbolj  razširjena sorta. 
Obsega površino 4.633 ha in ima 22 % delež v skupnem sortimentu. Na območju 
Slavonije in Baranje je najpopularnejša in najbolj tržna sorta, ponekod  zajema do 
50 % površine vinogradov. Je vodila sorta v vseh vinorodnih območjih kontinental-
ne Hrvaške (Hrvatske).
Osrednji trg v mestu Kutjevo se imenuje Trg  graševine. Da bi vina graševine še 
uspešneje pridelovali in tržili so pridelovalci ustanovili Združenje pridelovalcev gra-
ševine - Graševina Croatia.
Izziv za pridelovalce slovenskega laškega rizlinga.
Madžarska: Na Madžarskem laški rizling imenujejo Olaszrizling in je ena od glavnih 



39

belih sort. V vinorodnih območjih Balaton in Eger je vodilna bela sorta.
Italija: V severni Italiji v Furlaniji in Lombardiji gojijo  laški rizling ( Riesling Italico) na 
površini okoli 2000 ha.
 
NEKAJ ZANIMIVIH ZAPISOV O  LAŠKEM  RIZLINGU

Franc Trumer (1841) ampelograf, ki je opisal okoli 300 sort na Štajerskem in napravil 
preglednico priporočljivih sort je za laški rizling  zapisal, da daje dobra in močna 
vina.

Matija Vertovec (1844), pisec  knjige  Vinoreja   navaja, da beli rivček (laški rizling) 
povsod dobro stori in daje dobro vino.

Dominik Čolnik (1867), izvrsten vinorejec v Slovenskih goricah, v Slovenskem gospo-
darju za laški rizling  piše: »Rizlec beli ali laški rivček v dobrih letih naredi grozdje in 
da prav cvetno, prijetno in dišavno vino«. 

Dragutin Stražimir (1870), pisec hrvaške knjige Vinogradar (Vinogradnik), v kateri iz 
lastnih izkušenj priporoča  laški rizling, ker daje plemenito, ljubko in sladko vino. Rodi 
obilno, ni  izbirčen za tla, kasneje odganja in je manj nevarnosti za pomladansko 
pozebo.

Herman Goethe (1887), prvi ravnatelj Vinarske in sadjarske  šole  v Mariboru pravi, 
da je največja odlika laškega rizlinga  v njegovi samosvoji, obilni rodnosti. V dobrih 
letinah je najvažnejša vinska sorta, ki je v mnogih vinogradih izpodrinila prejšnje 
sorte.

Frančišek Gombač (1897) v knjigi Novo vinogradništvo za laški rizling  piše, da ve-
liko rodi, ima srednje veliko grozdje. V mrzlih krajih naj se sadi bolj na višje lege, da 
popolnoma dozori. Vino je prav fino in buketno.

Franc Zweifler (1905) ravnatelj Vinarske šole  v Mariboru piše, da je redna in velika 
rodovitnost laškega rizlinga  našim vinogradnikom kaj prikupljiva lastnost. Nikakor 
pa s to sorto v slabše lege. 

Andrej Žmavc (1925) ravnatelj Vinarske šole  v Mariboru je zapisal, da laški rizling 
daje obilo prav dobrega vina zato si zasluži, da ga kar najbolj sadimo.
Brošura Trsni izbor in vinski tipi za Dravsko banovino (1935) navaja, da je laški rizling  
že od nekdaj naša domača sorta ter se sadi v zadnjem času v splošnem najbolj. 
Zimski mraz dobro prenaša. Rodovitnost je prav dobra. Dozori bolj pozno. Če je 
preobložen, tudi v dobrih legah slabo dozori. Iz popolnoma zrelega grozdja daje  
prijetno vino z izrazitim sortnim značajem.

Ivo Zupanič ( 1947), v Strokovnem poročilu o vinski razstavi v Mariboru 1947 navaja, 
da je bil laški rizling kot vodilna sorta našega trsnega izbora zastopan z največjim 
številom vzorcev, je pa tudi dosegel  poleg ranine in rumenega muškata najvišjo 
oceno med vsemi sortami. To nam mora biti dokaz, da lahko doseže ta sorta, ki 
bo imela v bodoče še večjo vodilno vlogo, pri pravilnem delu v vinogradu, pravo-
časni trgatvi  in dobrem kletarstvu  ne le povprečno dobro kakovost, temveč celo 
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odlično kvaliteto.    

Zdenko Turkovič (1971), navedba v knjigi Suvremeno vinogradarstvo (Sodobno vi-
nogradništvo) N. Fazinića. Laški rizling se je kot glavna sorta na Hrvaškem uveljavila 
zaradi zelo dobrega odnosa med količino in kakovostjo pridelka.

Lazar Avramov (1980), v knjigi Savremeno  podizanje vinograda (Sodobno ureja-
nje vinogradov) navaja, da je pri laškem  rizlingu zelo dobra oplodnja, teža grozda 
od 70 -150 gramov in koeficient rodnosti1,2 – 1,4. Občutljiv je na sivo plesen, če v 
fazi zrelosti nastopi deževno vreme. Proti nizki temperaturi je odporen, očesa pre-
nesejo do – 22 ◦C.

Boris Beloglavec (1981), v brošuri Vinski letnik VD Podravje v komentarju kakovosti 
vinskega letnika 1980 navaja, da so laški rizlingi pokazali veliko izenačenost in da 
je ta sorta za to območje zelo zanimiva. Tudi v manj ugodnih vremenskih razmerah 
lahko daje dobro pitno vino. 
Pripis:Vinski letnik 1980 je bil v VD Podravje po kakovosti najslabši v zadnji 50 letih.

Tit Doberšek (1984), v knjigi Vinogradništvo navaja, da  laški rizling  štejemo med 
redno in razmeroma zelo rodne sorte, saj nikoli ne zataji, je skromna in ni zahtevna 
glede zemlje. Dobro prenaša zimsko pozebo. Vino laškega  rizlinga  je eno izmed 
glavnih vin v belih mešanih vinih.
Slavica Šikovec (1984), v knjigi Za vsakogar nekaj o vinu, za laški rizling  navaja, da 
redko  katera sorta se kot vino pojavlja v tako širokem kakovostnem razponu - od 
namiznega do vrhunskega, kar je odvisno od  lege,  obremenitve in podnebnih 
razmer med vegetacijo.

Dušan P. Burić (1985), v knjigi Savremeno vinogradarstvo (Sodobno vinogradni-
štvo) navaja za laški rizling, da je povprečno število grozdov na skupno število  mla-
dik   1,18 – 1,38, na rodno mladiko pa 1,64 – 1,84. Glede na redno rodnost in dobro 
kakovost vina je marsikje na območjih kjer se goji (ali se planira sajenje) vodilna 
bela sorta. V Vojvodini je bilo leta 1982 pod to sorto 51 % vinogradov.

Jože Colnarič (1988), v knjigi Vinogradništvo navaja, da laški rizling sodi med naše 
najbolj znane sorte in ima veliko dobrih lastnosti. Odporen je proti mrazu in po-
mladanski pozebi, dobro odcveti in skoraj ne gnije. Odporen je proti peronospori 
in oidiju, le pršice ga pogosto napadejo. Ob smotrni obremenitvi daje sicer velik 
pridelek in na primernih legah zelo dobro vino. Vino ima povsem svoj značaj tudi 
če grozdje ni povsem dozorelo.

Anton Skaza (1988), v knjigi Kletarjenje je užitek navaja, da v naših krajih lahko laški 
rizling daje vino odlične kakovosti, z rumenkasto zeleno barvo, lepo sortno cveti-
co, izrazito aromo ter zmerno količino alkohola. V dobrih letih je prav primeren za 
staranje.

Dionizij Amfora (1989), v knjigi Vinski tabernakelj navaja, da laški rizling z renskim 
res ni v sorodu, vendar pa pri nas v poprečju daje boljša vina kot njegov bližnjik po 
imenu.
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Tone Zafošnik (1994) v brošuri razstave Laški rizling trta in vino na Slovenskem,  na 
Mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni v uvodu  navaja da 
želimo s predstavitvijo laškega rizlinga seznaniti obiskovalce in druge z nekaterimi 
posebnostmi in zlasti s kakovostjo te priljubljene vinske sorte, ki pri nas domuje že 
preko dvesto let. V štajerskih in prekmurskih goricah bi težko našli vinogradnika 
brez laškega rizlinga, saj se tod  ljubitelji z njim istovetijo, kot s svojim »nacionalnim» 
vinom. 

Lojze Hrček, Zora Korošec Koruza (1996) v knjigi Sorte in podlage vinske trte med 
drugim za laški rizling navajata da ta sorta vsekakor zasluži mesto visokokakovostne 
sorte v našem sortimentu, kljub temu da jo nekateri uvrščajo v skupino t.i. fakultativ-
no kakovostnih sort zaradi poznega dozorevanja grozdja in občutljivosti glede na 
večje obremenitve pri rezi. V ustreznih legah in pri dobri dozorelosti daje obstojno 
vino z izrazitimi sortnimi lastnostmi. 

Ivan Sokolić (1998), pisec Prvega hrvaškega vinogradniško vinarskega leksikona 
kjer piše, da je prvo mesto v  sortimentu Hrvaške v konkurenci velikega števila av-
tohtonih in introduciranih sort dosegel  laški rizling  zaradi dobre in redne rodnosti, 
predvsem pa zaradi višje kakovosti grozdja, mošta in vina.

Stanko Vršič (2000), v zborniku Laški rizling  ponos vinorodne dežele Podravje nava-
ja, da glede na zahteve laškega rizlinga   in klimatske razmere v VD Podravje laški 
rizling je in mora ostati vodilna oziroma glavna sorta. Ali bo to mesto obdržal, pa je 
najmanj odvisno od sorte same, saj nas s pridelkom, predvsem pa s široko paleto 
posebnih kakovosti vsako leto znova pozitivno preseneti. To bo odvisno od nas  vi-
nogradnikov, vinarjev in predvsem trgovcev, če bomo uspeli to sorto na primeren 
način ponuditi potrošnikom, predvsem pa, da je ne bomo zlorabljali, kot smo bili 
priča temu v preteklosti.

Roman Štabuc (2000) v zborniku Laški rizling  ponos vinorodne dežele Podravje 
med drugim navaja, da je laški rizling  dejansko bogastvo, ki ga žal ne znamo do-
volj ceniti. Dejansko smo mu mi sami rušili ugled in tudi mi sami lahko to zaenkrat  
še popravimo s tem, da mu omogočimo, da postane »modna« sorta, da govorimo 
o njem s ponosom, spoštljivo in  izpostavimo njegove prednosti ter vplivamo na 
obnovo vinogradov z laškim rizlingom.

Zdenko Rajher  (2000) v zborniku Laški rizling  ponos vinorodne dežele Podravje 
navaja, da ga ljubijo  vinogradniki in vinarji, manj pa sedanji uporabniki, ki so se  
mogoče zaradi mode bolj usmerili v znane svetovne sorte. Vina  laškega rizlin-
ga  so primerna  za vsakdanjo uporabo, vse od neprekosljivih predikatnih vin za 
najžlahtnejše sladokusce in najsrečnejše trenutke.

Tadeja Vodovnik Plevnik (2004), v kuharski knjigi Harmonija okusov mojstra Ivana 
Ivačiča navaja, da laški rizling daje širok razpon kakovosti, od najnižje do najvišje, 
od namiznega do suhega jagodnega izbora, odvisno od narave in pridelovalca. 
Tudi v slabših letnikih daje spoštljivo kakovost in nekaj svoje značilnosti. Pri nas je 
najbolj primerna sorta za posebne kakovosti. Takšno vino se dobro stara. Pivce 
zadovoljuje kot sortno in v zvrsteh, ki jim daje hrbtenico, skladnost in pitnost.
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Dušan Terčelj (2006), v knjigi Kultura vina na Slovenskem navaja, da laški rizling daje 
nevtralna vina s prijetno kislino. Če grozdje dobro dozori ima izrazito sadno cvetico. 
V ugodnih pogojih pa odlična predikatna vina.

Julij Nemanič (2006), v knjigi Ali razumemo vino piše, da laški rizling v Sloveniji zmore 
doseči vrhunce predvsem z vini posebnih kakovosti. Jagodna kožica je odporna 
pri prezrelem grozdju, žlahtna gniloba pa prispeva svoj delež v kakovosti najvišjih 
predikatov. Meni, da je z laškim rizlingom pri nas veliko zamujenega, a nikoli ni pre-
pozno. Ni dovolj kakovost vina, več je treba vložiti v povrnitev njegovega dobrega 
imena.

Namesto zaključka……
                                               

LAŠKI RIZLING…
Lepo mi je tu življenje,

v nedrjih SLOVENSKE zemlje,
v izobilju imam vsega,

sonce, vodo, modrino neba.

Skromnost moja je odlika,
radodarnost moja mnoge mika,

rez primerna, pletev godi,
v zahvalo, dobrote polni sodi.

Dobrovoljno se razdajam, 
vinogradnika razvajam,

velikokrat me zanemarja,
z drugimi se bolj ukvarja.

Od kletarjev veliko ne zahtevam,
Nego le  pravočasno predvidevam,

če to tudi je storjeno,
je delo dobro  nagrajeno.

Modri moji dragi ostanite,
moje upoštevajte odlike,

s pridelavo, negovanjem se trudite,
prijatlju, znancu, kupcu me točite.

Najžlahtnejše sem poživilo,
najokusnejše zdravilo,

pod LAŠKIM RIZLINGOM oznako ,
za telo in dušo vsako.

 ( A. Vodovnik )

Mag. Anton Vodovnik
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VINIS za obdobje 
7. 4. 2016 - 6. 4. 2020 

Predsednik:
Alojz Slavko Toplišek

Upravni odbor: 
Rebernišek Andrej, podpredsednik

Lukner Majda, tajnica
Horn Daniel, član

Fleisinger Zvonko, član
Jakše Matjaž, član

Štampar Aleksander, član
Kregar Drago, član

Bovha Darja, članica
Roman Štabuc, član

Radovan Jejčič, član.

Nadzorni odbor: 
Kovačič Franc, predsednik

Reberc Miran, član
Knez Ivan, član 

Častno razsodišče:
Jurak Miran, predsednik

Tominšek Jože, član
Benčina Jože, član
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Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije
Gostinca 18
3261 Lesično

SEZNAM ČLANOV 29.04.2016 

Zap. 
št. Naziv društva/zveze Naslov društva/zveze Zakoniti 

zastopnik

I. VINORODNA DEŽELA PODRAVJE

Društvo vinogradnikov in 
sadjarjev Haloze

Cirkulane 40 a, 2282 
Cirkulane

Edi Hojnik
Zvonko Arnečič

Društvo vinogradnikov in 
prijateljev vina Ljutomer

Postružnikova 14, 9240 
Ljutomer Miran Torič

Društvo vinogradnikov 
Ljutomersko Ormoških goric 
Jeruzalem

Vrazova 5, 2270 Ormož Marija Glavinič

Društvo vinogradnikov Mala 
Nedelja

Moravci v Slovenskih 
goricah 106, 9243 Mala 
Nedelja

Anton Žinko

Vinogradniško sadjarstvo društvo 
Vitomarci

Vitomarci 71, 2255 
Vitomarci Mojca Druzovič

Društvo vinogradnikov in 
sadjarjev Osrednje slovenske 
gorice

Mestni vrh 42, 2250 Ptuj Andrej 
Rebernišek 

Društvo vinogradnikov in vinarjev 
Štajerski pütar

Zamušani 70, 2272 
Gorišnica Viktor Špreic

Društvo vinogradnikov 
Radgonsko -Kapelskih goric

Maistrov trg 2, 9250 
Gornja Radgona Milan Kolarič

Vinogradniško vinarsko društvo 
Slovenske Konjice

Oplotniška cesta 1, 3210 
Slovenske Konjice Jože Tominšek

Društvo vinogradnikov Miklavž na 
Dravskem polju

Nad izviri 6, 2204 Miklavž 
na Dravskem polju Ivan Knez

Društvo vinogradnikov Šmartno 
ob Paki

Šmartno ob Paki 72, 
3327 Šmartno ob Paki Peter Krajnc

Društvo vinogradnikov in vinarjev 
Trta – Šmarje pri Jelšah

Obrtniška ulica 2, 3240 
Šmarje pri Jelšah Jani Vreže

Društvo vinogradnikov Virštanj - 
Kozjansko

Virštanj 11, 3253 
Podčetrtek Alojz Toplišek

Vinogradniško vinarsko društvo 
občine Vojnik Keršova 8, 3212 Vojnik Mirko Krašovec

Društvo vinogradnikov Rogaška Cerovec pod Bočem 40 
c, 3250 Rogaška Slatina Ivan Mijošek

Društvo vinogradnikov in 
kletarjev Šempeter

Bistrica ob Sotli 9, 3256 
Bistrica ob Sotli Jože Babič



45

Društvo vinogradnikov in 
sadjarjev Juršinci Juršinci 3 b, 2256 Juršinci Alojz Herga

Društvo vinogradnikov Lenart
Nikova ulica 9, 2230 
Lenart v Slovenskih 
goricah

Marko Šebart

Društvo vinogradnikov in 
ljubiteljev vina Kapela

Paričjak 21, 9252 
Radenci Danilo Rihtarič

Društvo vinogradnikov Maribor Vinarska 14, 2000 
Maribor Andrej Horvat

Društvo Savinjskih vinogradnikov Ulica Savinjske ceste 4, 
3310 Žalec Silvester Marič

Društvo vinogradnikov Mala 
Nedelaj

Moravci 106, 9243 Mala 
Nedelja Anton Žinilo

II. VINORODNA DEŽELA POSAVJE

Društvo vinogradnikov Metlika Mestni trg 24, 8330 
Metlika Ivan Kajin

Društvo vinogradnikov Črnomelj Trg svobode 3, 8340 
Črnomelj Zdravko Bahor

Društvo vinogradnikov Semič Štefanov trg 7, 8333 
Semič Ivan Bukovec

Zveza društev vinogradnikov 
Dolenjske

Sevno 13, 8300 Novo 
Mesto Matjaž Jakše

Društvo vinogradnikov 
Kostanjevica na Krki

Ulica talcev 1, 8311 
Kostanjevica Stane Tomazin

Društvo vinogradnikov Šentrupert Šentrupert 31, 8232 
Šentrupert Stane Grm

Društvo vinogradnikov Škocjan Škocjan 67, 8275 
Škocjan Franci Matko

Društvo vinogradnikov Sremič Sremič 37, 8270 Krško Jože Kodela

III. VINORODNA DEŽELA PRIMORSKA 

Društvo vinogradnikov in vinarjev 
Krasa

Sejmiška 1 a, 6210 
Sežana David Štok

Društvo vinogradnikov Slovenske 
Istre

Marezige 24, 6273 
Marezige Ingrid Mahnič

Vinarsko društvo Vipava Ulica Vojana Reharja 1, 
5271 Vipava Peter Skapin
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Na turistični kmetiji, ki leži med vinogradi, lahko po predhodni najavi poizkusite 
dobrote pripravljene na tradicionalen, za to področje značilen način. Z leti smo 
postali prepoznavni po pripravi domačih štrukljev, žgancev in jedi iz krušne peči. 

V kletnih prostorih Vas ob domačem narezku popeljemo v skrivnostni svet vinar-
stva. Ob  degustaciji skrbno negovanih vin se za vsakogar najde nekaj posebnega, 
za najmlajše pa sokovi, pridelani iz domačega sadja. Poskrbeli bomo, da se boste 
na naši kmetiji počutili domače in sproščeno.

Domačija Volavšek 

¨Pri Škorcu¨
Verače 9 

3254 Podčetrtek

+38635805513
+38641231164

j.volavsek@gmail.com

velbana gorca
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G e l c a  j e  f l e t n a ,  d a  n i k d a r  t a k o . . .  
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DRUŠTVO VINOGRADNIKOV ŠMARTNO OB PAKI
Z razvojem vinogradništva v Šmartnem ob Paki in bližnji okolici, se je pojavila potreba po interesnem 
združevanju posameznikov, ki imajo veselje do vinogradov in kletarstva, ter se tudi praktično ukvarjajo s 
pridelavo grozdja in vina.
Pobuda za takšno združevanje je nastala ob vsakoletnem praznovanju sv. Martina, kjer so bila na to temo 
razna predavanja. Nekaj zanesenjakov je dalo pobudo za ustanovitev sekcije, ki je delovala od leta 1996 pod 
okriljem TD Šmartno ob Paki, leta 1998 pa je postalo samostojno društvo vinogradnikov in danes šteje več kot 
130 članov in je neprofitno. Predsednik društva je Peter Krajnc.
Združuje predvsem vinogradnike občin Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje. Glavna naloga društva je 
teoretično in praktično strokovno  izobraževanje. Vsako leto smo vključeni pri izvedbi občinskega praznika 
»Martinovanja« v Martinovi vasi, kjer ponudimo vina naših vinogradnikov in odlično domačo hrano. Ob 
občinskem prazniku proglasimo tudi »Naj kletarja«  za tekoče leto, to pa so do sedaj postali Mihael Fajfar; 
Frančišek Rednak, Alojz Slemenšek in Jože Kugler. 
Vsako leto organiziramo strokovno ekskurzijo v različne kraje doma in v Evropi, še prej pa izvedemo 
ocenjevanje vin. Do sedaj smo izvedli že 20 ocenjevanj vina, kjer so priznani strokovnjaki ocenjevali trud 
vinogradnikov in vinarjev. Kvaliteta je iz leta v leto naraščala iz povprečne ocene 15,70 do najvišje ocene 18,16 
točk.
V vseh teh letih je bilo organizirano veliko predavanj, krožkov, tečajev na temo vinogradništvo, vinarstvo, 
kultura pitja vina in ponudba vina. Organizirali smo različne strokovne ekskurzije po Sloveniji in tujini. Društvo 
smo predstavili na nekaterih sejmih.
Letos tudi naše društvo praznuje 20. letnico ustanovitve društva, ki jo bomo proslavili v mesecu novembru.
Veseli smo, da nam je v teh letih marsikaj uspelo in danes lahko s ponosom ponudimo našim gostom in 
prijateljem dobra, kakovostna in vrhunska vina.
                                                                                    
       UO DV Šmartno ob Paki

TRADICIONALNO SVEŽ!

20. – 25. 8. 2016
Gornja Radgona

54. MEDNARODNI
KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM
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DRUŠTVO VINOGRADNIKOV VIRŠTANJ

Društvo s tradicijo...
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Slovenski regionalno razvojni sklad odobrava 
sredstva za gradnjo, nakup proizvodnih in poslovnih 
prostorov, kmetije, opreme, strojev, kmetijske meha-
nizacije, računalniške opreme … 
 
Sklad je za vse oblikoval ugodne posojilne pogoje: 
 
skupna doba vračanja posojila je do 20 let (z mož-
nostjo vključitve do 3 let moratorija na odplačevanje 
glavnice); 
3-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,50% do 1,70% 
in 
ROM (referenčna obrestna mera) + pribitek od 0,10% do 0,80%. 
 
Sklad je za kmetijske in gozdarske projekte pripravili še ugodnejše posojilne pogoje z obre-
stno mero od 3-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,50% do 1,0 % ali ROM + pribitek od 0,1% do 
0,50%. 
 
Sklad je v tekočem letu objavil 7 različnih javnih razpisov v skupni višini 27 mio EUR. Vabimo vas, da 
obiščete Skladovo spletno stran www.regionalnisklad.si, kjer si lahko podrobneje pogledate vsebino 
posameznega javnega razpisa in razpisno dokumentacijo. 
 
Kontakt: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica,  
tel. št.: 01/836-19-53 in e-naslov: info@regionalnisklad.si. 
 
Slovenski regionalno razvojni sklad  
SPODBUJAMO ZDRAVO RAST !

Vinogradniško društvo 
Šentjur

Podgrad 38a, 3230 Šentjur
041 707 543 

jure.malovrh38@siol.net

Izobraževanje članov na področju 
vinogradništva in kletarjenja, sodelovanje 
na sjemih in prireditvah v in izven občine, 
ocenjevanje vin v okviru društva in izven, 

sodelovanje z ostalimi društvi. Štejemo 118 
članov.

TRADICIONALNE PRIREDITVE:

    ocenjevanje vina (april),
    slovenski dan kmetov in kmetic na Ponikvi 

(oktober),
    žegnanje vina - Štefanovo (december),

    sodelovanje na Šentjurjevem,
    sodelovanje na Martinovanju.

TedenCvicka_banner-up_100x200cm_03-2016.indd   1 30.3.2016   12:10:30

TedenCvicka_banner-up_100x200cm_03-2016.indd   1 30.3.2016   12:10:30
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Društva vinogradnikov 
Ljutomersko-Ormoških goric »Jeruzalem«, 

Vrazova ulica 5, Ormož, je članica Vinis-a vse od ustanovitve 
zveze, samo društvo pa deluje že enaintrideseto leto, s preko 

100 člani. 

Poslanstvo društva je stalno strokovno izpopolnjevanje v 
vinogradništvu in kletarstvu, ter usmerjanje in pomoč članom 

pri izpolnjevanju zakonskih pogojev, ki urejajo področje 
vinogradništva in vinarstva, promocije in ocenjevanje vin.

Naše društvo šteje 130 članov in vstopa v 18. leto delovanja. 
Za osnovne cilje delovanja smo si zadali naloge, ki jih uspešno 
izpeljujemo: izobraževanje, druženje – pohod od kleti do kleti, 
ohranjanje vinogradniških običajev – postavitev klopotca, 
ohranjanje vinogradniške kulturne dediščine - martinovanje, 
promoviranje naših vin – sejmi, razne predstavitve in preko njih 
tudi naših  krajev z razvojem vinskega turizma. Vsako drugo leto 
okronamo tudi vinsko kraljico našega društva.
 
Naši cilji so vsa leta smeli in drzni. Drzni predvsem v tistem delu, ki govori o kvaliteti - 
dvigu kvalitete naših vin. Le to smo dosegli  s trdim in premišljenim delom na področju 
izobraževanja in s stalnim preverjanjem našega znanja na vsakoletnem društvenem 
ocenjevanju vin.
 
Ponosni smo na izjemne rezultate na Grajskih ocenjevanjih na Ptuju, kjer je do sedaj bilo 
podeljenih 36 amfor, od tega jih je naše društvo osvojilo 14, petkrat je potekal izbor za 
knežje vino, štirikrat so ga prejeli naši člani.
  
Veliko informacij o našem delovanju pa boste našli na naši facebook strani.

     Predsednik DVMN
          Anton Žinko
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DRUŠTVO 
VINOGRADNIKOV 

MIKLAVŽ

Nad Izviri 6
2204 Miklavž na Dravskem polju

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN SADJARJEV 
OSREDNJE SLOVENSKE GORICE
Mestni vrh 42
2250 PTUJ

 Društvo vinogradnikov in sadjarjev Osrednje Slovenske gorice  je bilo 
ustanovljeno 25.01.1997 in deluje na območju MO Ptuj in Destrnik , ter 
širše. Namen ustanovitve je bil povezovanja vinogradnikov in sadjarjev, 
ter izobraževanja le teh na območju osrednjih Slovenskih goric. Večji delež 
tega območja leži na demografsko ogroženem hribovskem območju. Kjer 
je pridelava in še bolj dodelava kmetijskih pridelkov izjemno težavnostna 
in kjer sta le vinogradništvo in sadjarstvo  optimalni panogi. V društvo je 
včlanjenih 140 članov. 
   Društvo vsako leto izpelje bogat program dela od izobraževanja članov, organizacija lokalnega ocenjevanja 
vina, sodelovanja na raznih prireditvah (dobrote slovenske kmetije, Burghausen, grajski vinski praznik). 
Organizira strokovno ekskurzijo, postavlja klopotec velikan s pohodom na klopotčevanje in družabnimi igrami, 
organizira vincekovo rez s pohodom, martinovanje z izborom kletarja društva in razstavo kmečkih dobrot. 
V letu 2012 je društvo obnovilo vinogradniški muzej na Mestnem vrhu, ob 10 letnici delovanja pa je izdala 
zbornik, kjer je opisana tudi zgodovin razvoja vinogradništva na širšem ptujskem območju. V letu 2015 je 
društvo razvilo tudi društveni prapor.
 Društvo odlično sodeluje tudi s lokalnimi skupnostmi in se povezuje s sosednjimi društvi je članica LAS 
Bogastvo podeželja on Dravi in Slovenskih goricah, društva VTC 13 in VINIS-a. 
Predsednik društva je že od ustanovitve naprej Andrej Rebernišek.

Predsednik društva :
Andrej Rebernišek, univ.dipl.inž.kmet.
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Tel.: 07 34 81 500
e-mail: kz-trebnje@siol.net
www.kz-trebnje.si 

KZ TREBNJE Z.O.O.
NAJVEČJA

SLOVENSKA ZADRUGA
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Nepogrešljivi pri varstvu in 
foliarni  prehrani  vinske trte!

www.karsia.si

01_Vinis_Karsia_A5_11avg116.indd   1 11.8.2016   8:14:49
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Društvo vinogradnikov Lenart,
s sedežem Nikova ulica 9, 

2230 Lenart v Slovenskih goricah, 

uspešno posluje že vse od leta 1993, ko je bilo ustanovljeno 
z 220 člani. V tem letu šteje precej manj članov, a še vedno 

zadnje skrbi z izobraževalnimi oblikami ter pomočjo pri 
nastopih na sejmih in druženju. 



Syngenta Agro d.o.o.
Kržičeva 3, 1000 Ljubljana

tel.: 01/436 12 03, faks: 01/436 12 14www.syngenta.si

Korak
naprej pri

varstvu grozdja.
varstvo pred

Za popolno

pepelastjo plesnijo. 

Novo!
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tel.: 01/436 12 03, faks: 01/436 12 14www.syngenta.si

Korak
naprej pri

varstvu grozdja.
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pepelastjo plesnijo. 

Novo!



•	 Zastopnik	za	steklenice	
Vetropack	

•	 Vse	vrste	zamaškov	

•	 Izposoja	stroja	za	
zapiranje	navojnih	
zamaškov	

•	 Enološka	sredstva	
Perdomini	

	

•	 Filtrske	slojnice	Seitz	

•	 Enološko	svetovanje	

•	 Kontaktni	podatki:		
Primož	041	590	400	
Darja	041	793	832	
darja@devina.si


