
VINSKA VIGRED
19. DO 22. MAJ 2011

 Hvala vsem, ki ste v nedeljo, 13. maja, 
pomagali pripraviti degustacijsko klet. 

 V četrtek, 17. 5., tretjič pripravljamo borzo vin, 
na katero bomo povabili večje število gostincev. 
Z osebnim stikom gostincev in vinarjev želimo 
povečati zanimanje za najboljša nagrajena vina. 
Pomembno je dobro pridelati, a delo je zastonj, 
če vino ostane neopaženo. 

 Končan je izbor gostinskega lokala, ki se najbolj 
trudi za dvig kulture pitja vina. Razglasitev 
nagrajenca bo v četrtek, 17. 5. 2012, na borzi 
vin. 

 Vabljeni v petek, 18. 5., ob 17. uri pred 
Ganglovo razstavišče na krajšo slovesnost ob 
odprtju kleti. 

 Vabljeni v soboto, 19. 5., v Galerijo Kambič ob 
15.00 na predavanje prof. dr. Janeza Bogataja 
na temo Šege in navade vezane na vino. 

 V nedeljo, 20. maja, ob 10. uri povabljeni k 
sveti maši za dobro letino v cerkvi sv. Nikolaja. 

 Naprošamo vas za kakšno pogačo v času 
Vigredi za potrebe degustacije. Dostavite jih v 
degustacijsko klet. Vsak dan bodo dobrodošle. 

 Povabite na Vigred tudi prijatelje in znance. Ta 
prireditev je izredno pomembna za promocijo 
naših vin. Vigred bo živa samo, če jo bomo 
domačini vzeli za svojo. 

 V ponedeljek, 21. maja, bomo ob 16. uri 
pospravljali degustacijsko klet. Za pomoč 
se priporočamo!

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v 
podeželje« 

LAS DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 
NAČRT IZVEDBENIH PROJEKTOV 2011 

PROJEKT »ŽIVO VINSKO ZGODBO OHRANJAJO LJUDJE«

V  A  B  I  L  O 

Vabimo Vas, da se udeležite srečanja etnološko 
vinarsko vinogradniških društev in združenj, ki 

bo v Metliki, v soboto, 19. maja 2012. 

Program 
11.00 Prihod in prijava organiziranih skupin v 

Metliko 
12. 00 Osrednji oder Vinske vigredi – Trg svobode;
Srečanje in predstavitev  etnološko vinarsko 

vinogradniških društev in združenj 
14.00 Poročna dvorana na metliškem gradu; 
Vodena degustacija ocenjenih nagrajenih

15.00 Galerija Kambič; strokovna delavnica na 
temo; Šege in navade vezane na vino – prof. dr. 

Janez Bogataj 
16.00 Konzum -Trg svobode; strokovna delavnica 

na temo; Kulinarika in vino –– DKŽ Metlika 

Vsi prijavljeni udeleženci bodo imeli organizirano 
prehrano in imeli vodeno osnovno degustacijo 

nagrajenih vin na Vinski vigredi. Ogled in 
sodelovanje na strokovnih delavnicah je brezplačen. 

Društva se lahko predstavijo na osrednjem odru. 
Prijavite se pri Martinu Pečariču, mob 041 217 950 

do srede, 15. 5. 2012.
V pričakovanju Vaše udeležbe Vas lepo 

pozdravljamo in Vam hkrati obljubljamo »vinsko 
presenečenje«. 

. 

VABILO 
Društvo vinogradnikov Metlika Vas vabi na 

SVEČANO  PODELITEV DIPLOM ZA 
NAGRAJENA VINA 

ki bo v petek, 18. maja 2012, ob 19. uri na 
glavnem prireditvenem odru.  

Diplome bodo podelili  
župan občine Metlika g. Darko Zevnik, 

predsednik DV Metlika Martin Pečarič in 
kraljica metliške črnine Sandra Kapušin.

 V kulturnem programu bo nastopil  
kvintet Dolc. 

Podelitev šampionov bo med osrednjo 
otvoritveno slovesnostjo ob 20.30. 

Vsi dobitniki diplom in ostali lepo vabljeni! 

VABLJENI NA SVEČANO AKADEMIJO 
IN PREDSTAVITEV ZBORNIKA OB 30. 

OBLETNICI VINSKE VIGREDI, 

ki bo v sredo, 16. 5. 2012, ob 19. uri 
 v kulturnem domu Metlika. 

Vsi prijatelji Vinske vigredi lepo vabljeni! 



Izlet na Dolenjsko 

V pripravi je program za društveni izlet, ki bo 
7. julija 2012.  
Okvirni program: 

1. Obisk DV Raka in njihovega 
hrama, ki ga imajo za društvene  
in promocijske namene:  

  - ogled kleti in vinogradniškega muzeja 
  - degustacija treh vin 

2.   ogled peninske kleti Mastnak: 
 - ogled kleti in degustacija treh vin 
3.  ogled kmetije Žarn, ki obdeluje 

15 ha vinogradov 
 -ogled in degustacija 4 vin ob 

narezku 
4. kosilo v gostilni Žolnir 
5. ogled sevniškega gradu in obisk 

vinoteke 
- degustacija treh vin 

Program je še v pripravi in lahko pride do 
manjših sprememb. Vsi, ki se boste prijavili, 
boste dobili podrobnejša navodila in program 
naknadno. Cena: - člani (z ženami ali 
možmi), ki imate poravnane obveznosti 35 €

                    - ostali 60 €
Cena zajema vse zgoraj našteto. 

Prijave pri tajnici Martini Legan 
Janžekovič 041-888-003 ali 
predsedniku 041-217-950 

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih 

mest. Prijavite se čim prej! 

AKTUALNO, AKTUALNO, AKTUALNO … 

Strokovna ekskurzija v Srbijo 31. 8.-2. 
september 2012 
V mesecu juniju bomo pobrali akontacijo v višini 
100 €. Zanimanje je kar veliko. Če se želi še kdo 
predprijaviti, naj to stori pri  ga. Brigita Dular  
030 333 412. Od sedaj naprej bomo obveščali 
samo tiste, ki ste se že vpisali med 
predprijavljene.  

Kozarci festivala predikatov 
Ostalo je festivalskih kozarcev, ki so zelo 
elegantni in kakovostni. V času Vigredi jih dobite 
na stojnici pred Ganglovim razstaviščem ali pri 
Kajin Ivu 041 823 997. Cena je 2.5 € za kos. 

RAZPIS ZA SODELOVANJE NA PRIREDITVI 
»MLADA PORTUGALKA VABI« 
20. 10. 2012 se bo odvijala že četrta prireditev 
posvečena mlademu vinu. Vsi, ki bi želeli 
sodelovati s svojo portugalko, se prijavite pri 
predsedniku.  Zgodba portugalke se »prijemlje«, 
zato bi bilo dobro, da jo nadaljujemo! 

SOMMELIERSKI TEČAJ 
Kot smo že poročali, bo v jeseni tečaj v Metliki. 
Kdor želi, naj se prijavi čim prej v Grajski kleti 
Šturm! 

PLAČILO ČLANARINE 
Še vedno niste vsi plačali članarine za leto 

2012!  PROSIMO, storite to čim prej! 
Plačate jo lahko po plačilnem nalogu ali v 

gotovini Radoš Antonu! 
Zloženko je izdalo Društvo vinogradnikov Metlika, 

Mestni trg 24  
Maj 2012, 200 izvodov 
Uredil Martin Pečarič 

Te dni je skrb vinogradnikov in vinarjev osredotočena na vina, ki 
se iz svoje mladostne razigranosti spreminjajo v zrela in uglajena 
vina. Da je temu tako, je dokazalo tudi 30. ocenjevanje vin v 
okvirju Vinske vigredi. Komisije so dobile 364 vzorcev vin in kar 
40 % le-teh je dobilo zlato ali veliko zlato priznanje. Zato lahko z 
gotovostjo trdimo, da je velik del belokranjskih vin izredne 
kakovosti. Narava nas je lansko leto bogato nagradila, vendar – ali 
smo res izkoristili ves potencial, ki nam je bil dan? 

Posamezni vinarji so mojstri svojega poklica in to se kaže v 
njihovi uspešnosti. Pozabljamo, da je poleg kvalitete ključnega 
pomena tudi promocija. Tu pa smo Belokranjci najbolj šibki. 
Zbrati samozavest in se predstaviti pred množico poznavalcev ni 
lahko, je pa danes nujno. Samozavesten nastop nam krepi tudi 
dobro ocenjeno vino pred strokovno komisijo. Zato sem še 
posebej vesel, da smo uspeli zbrati lepo število vzorcev za letošnje 
ocenjevanje. Še ena malenkost tare Belokranjce – za uspešen 
nastop na trgu so še posebej pomembne količine. Marsikdaj se 
zgodi, da odlično vino hitro poide in ga ni niti do novega letnika. 
Potrošnik, ki se navadi na določeno kakovost in zaupa svojemu 
kletarju, ostane sredi leta brez svojega priljubljenega vina. 
Nasprotno pa trgovske police ponujajo skoraj neomejene količine 
enakega vina, predvsem tujih blagovnih znamk.  

Belokranjskega vina na svetovnem trgu je toliko kot kaplja v 
morje. Mogoče je ravno to slabost, da nismo prepoznavni. Lahko 
pa to dejstvo obrnemo tudi sebi v prid. Potrebno je  načrtno delo, 
stalno izobraževanje in tudi skupen nastop. Najslabša rešitev je 
godrnjanje in slaba volja. Velik potencial imamo še v količini, 
kvaliteti, uporabi novih tehnoloških znanj in načinu trženja. Ti 
elementi vsake gospodarske dejavnosti se nikoli ne izčrpajo ter 
omogočajo stalno rast in razvoj vsem, ki se jih drznejo izzvati.  

Vsem nagrajencem čestitam za žlahtna odličja, še posebej 
dobitnikom šampionov. Naj vas vinoljubci in vinoljubke vaših vin 
bogato nagradijo! 

Martin Pečarič 
predsednik DV Metlika 


