
VINSKE POTI SRBIJE 
ODHOD: 31. 8. – 2.9. 2012   

    
V zgodnjih jutranjih urah odhod iz Metlike preko Hrvaške, 
Beograda proti Topoli, ki ji pravijo tudi srce Šumadije. Tu 
je tudi Oplenac, kjer stoji mavzolej slavne srbske dinastije 
Karadjordjevič. Podali se bomo do tamkajšnje vinarne 
Aleksandrovič, ki je znana po proizvodnji prvega 
srbskega penečega vina, imenovanega Trijumf. Po 
degustaciji (po ţelji kosilo) bomo obiskali vinsko klet 
Radovanović za naslednjo degustacijo. Nadaljevanje poti 
do Beograda, nastanitev v hotelu in večerja. 

DRUGI DAN: BEOGRAD – VRŠAC – BEOGRAD 
Po zajtrku sledi voţnja proti naslednjem vinorodnemu 
okolišu, Vršacu, kjer se po nekaterih zapisih ukvarjajo z 
vinogradništvo ţe od časa starih Rimljanov, vinska trta pa 
je tudi v mestnem grbu. Zapeljali se bomo skozi plantaţe 
Vršačkih vinogradov do vasice Gudurica, znani po 
vinogradniškem izročilu. Podali se bomo skoraj do 
romunske meje, obiskali »Podrum prijateljstva«, za 
konec pa še degustacija tipičnih vin iz okolice. Sledi 
povratek v Beograd in ogled mesta. Obiskali bomo Hišo 

cvetja in Titovo grobnico (doplačilo), se popeljali čez 
znane trge, kot so Trg republike s parlamentom, Terazije 
in Slavija, se ustavili pri največji pravoslavni cerkvi na 
Balkanu, cerkvi Sv. Save. Za konec se boste sprehodili še 
po glavni beograjski ulici, Knez Mihajlovi do beograjske 
trdnjave Kalemegdan, od koder se ponujajo čudoviti 
razgledi na mesto. Zvečer večerja ob ţivi glasbi na enem 
izmed splavov na Savi ali Donavi in nočitev. 
TRETJI DAN: BEOGRAD – SREMSKI KARLOVCI – 
NOVI SAD – IRIG - METLIKA 
Zjutraj voţnja proti Vojvodini in mestu Sremski Karlovci. 
Nekoč duhovna prestolnica Srbije je danes lokalno 
središče vinogradnikov. Obiskali bomo vinarno druţine 
Ţivanovič, ki velja za najstarejšo v Sremskih Karlovcih, 
znana pa je tudi po muzeju čebelarstva.  Po degustaciji 
in prigrizku nadaljevanje do bliţnjega Novega Sada in 
kratek ogled vojvodinske prestolnice, kjer dominira 
mogočna Petrovaradinska trdnjava. Nadaljevanje poti proti 
predelu imenovanem Fruška gora, kjer se nahaja preko 

60 vinskih kleti. Ustavili se bomo v mestecu Irig, in sicer 
pri vinski hiši Kovačević,  
ki ima več kot 100-letno tradicijo, proizvedejo pa  
pribliţno 350.000 steklenic vina letno. Sledi voţnja proti 
Sloveniji, kamor bomo prišli v poznih večernih/nočnih 
urah. 
 

 CENA (na osebo – okvirno – glede na število 
potnikov): min. 40 potnikov  240  €. Članom DV 
Metlika bo nekaj prispevalo društvo! 
 
CENA VKLJUČUJE:  
avtobusni prevoz po programu, cestne in ostale 
pristojbine, eno nočitev z zajtrkom in en polpenzion v 
hotelih 3*, večerjo z ţivo glasbo na splavu v 
Beogradu, degustacije vin po programu (5 
degustacij), ogled Beograda in Novega Sada z lokalnim 
vodnikom, zunanje oglede po programu, slovenskega 
spremljevalca in organizacijo potovanja. 

 
DOPLAČILA PO ŢELJI, ob prijavi: enoposteljna soba 
38 €, zdravstveno zavarovanje z asistenco 5 €, 
zavarovanje rizika odpovedi 7 €. 
DOPLAČILA PO ŢELJI, na poti: v cerkvah in 
samostanih prostovoljni prispevki 
PRIJAVE ZBIRA: ga. Brigita Dular  030 333 412 
 
 

 

VINSKA VIGRED 2012 
 

Vinska vigred se hitro pribliţuje in letos bo od 18.–

20. maja, ocenjevanje vin pa bo 21. 4. 2012. 
Vzorce vin bodo tudi letos pobirale komisije, katerih 

vodje so napisani na naslednji strani. Pokličite 
pristojnega za vaš okoliš in se dogovorite za termin. 

Vzorci vin se bodo pobirali 14. in 15. aprila 

(sobota in nedelja). Vsakemu vzorcu mora biti 
priloţen analizni izvid (vsebnost alk., skupna kislina 

in nepovreti sladkor), ki je lahko iz vsakega 
enološkega laboratorija. Analizne izvide 

priskrbite pred pobiranjem vzorcev, sicer 

bodo vzorci izločeni!  
 

 NOVOST LETOS JE, da za Belokranjec PTP in 
Metliško črnino PTP ni potrebno priloţiti 

analize, potrebno pa je oddati 2 steklenici 
vzorca, od katerega bo šla ena v analizo v 

Novo mesto. Vzorci z neustrezno analizo PTP bodo 

prekategorizirani ţe pred degustacijo! Še isti dan 
ocenjevanja bo komisija preverila istovetnost 

vzorcev šampionov in količino pri 
vinogradniku doma! 

 Prispevek po vzorcu je 17 €, za 6 in več vzorcev  

pa 15 €. 
V veljavi je pravilnik o ocenjevanju, ki je na 

vpogled na društveni internetni stani www. 

vinogradniki–metlika.si  
V četrtek, 17. 5., ko bo sprejem za gostince, se 

bo moţno predstaviti z nagrajenim vini. 
Podrobnosti v naslednji zloţenki. 

 

KOMISIJE ZA POBIRANJE VZORCEV 
 

Stariha Joţe 

Drašiči 46 

041 753 

017 
Drašiči 

Silvo Malešič 

Radoviči 24 

031 

329 810 
Metlika 

Šneljer Peter 

Radovica 33/A 

041 697 

952 
Radovica 

Joţe Petruša 

Ţelezniki 5 

031 

306 641 

Ţelezniki,  

Vidošiči 

Anton Jakljevič 

Grabrovec 1 

041  

543 999 

Grabrovec, 

Berčice 

Škof Andrej 

Boldraţ   5 

041 

350 869 

Boldraţ, 

Slamna 

vas 

Jani Stopar 

Gubčeva 20 

031 601 

708 

Vinomer, 

Nova gora 

Kajin Ivan 

G. Lokvica 54 

041 823 

997 

Lokvica, 

Trnovec 

 

V nedeljo, 13. 5., ob 16. uri bomo 
pripravljali degustacijski prostor v 
gradu.  
V ponedeljek, 21. 5., ob 16. uri pa bo 
pospravljanje po Vinski vigredi. 
Udeleţite se v čim večjem številu! 
Vodja: Ivo Kajin 
Dobrodošle bodo tudi pogače v času 

Vinske vigredi za degustacijo. 



PLAN DELA  DRUŠTVA VINOGRADNIKOV 

METLIKA V LETU 2012 

2. LACKNERJEV TEDEN KULTURE VINA 

Ponedeljek, 30. 1. 2012 

 Spoznavamo Belo krajino. Obisk 

vinogradništva Dolc – ogled in degustacija  
Torek, 31. 1. 2012 
 Konjedic Danijel – Enomarket 

Bolezni lesa vinske trte (kap …) 

Sreda, 1. 2. 2012 

 dr. Franci Čuš - Kmetijski inštitut Slovenije 

 Biološki razkis rdečih vin 
Četrtek, 2. 2. 2012 

 Janez Weiss - Javni sklad za ljubiteljsko 

kulturo Črnomelj 
Paberki o zgodovini vinogradništva na Metliškem 

Petek, 3. 2. 2012 
 Samo Hudoklin - Kmetijsko gozdarski zavod 

Novo mesto 

Tehnologija pridelave penin 

29. 2. Slovenski festival predikatov 

14. in 15. 4.  Pobiranje vzorcev za Vinsko vigred 

21. 4. Ocenjevanje vzorcev za Vinsko vigred 

(rezultati objavljeni na internetni strani DV) 

26. 4. Vodena degustacija desetih najboljše 

ocenjenih vin ob 19.00 (Čurile 7, pri Martinu 

Pečariču) 

18., 19. in 20. 5. Vinska vigred: 

              - nedelja, 13. 5., ob 16.00 priprava 

degustacijskega prostora 

              - ponedeljek in torek, 14. in 15. 5., 

sprejem vzorcev v deg. kleti 

              - četrtek, 17. 5., sprejem za gostince in 

novinarje in podelitev Lacknerjeve čaše 

odličnosti 

               - petek, 18. 5., ob 17. 00 svečana  

podelitev diplom na trgu 

              - v ponedeljek, 21. 5., ob 16.00 

pospravljanje deg. prostora 

7. 7. Izlet (DV Raka, kmetija Ţarn, Klet Mastnak …) 

Julij - Kmečki praznik v Prilozju 

Julij  Ocenjevanje vin v Gornji Radgoni 

20. 10. Mlada Portugalka in trgatev potomke stare 

trte 

31. 8.–2. 9. strokovna ekskurzija v Srbijo 

11. 11. martinovanje na grajskem dvorišču 

12. 11. dan odprtih kleti 

29. 11. delovna degustacija – mlada vina 

22. 1. 2012 Vincencijevo – rez potomke stare trte  

25. 1. 2012  Občni zbor  

Sodelovanje s kraljico metliške črnine in 

slovensko vinsko kraljico 

 
Svetujem vam, da skrbno spremljate novice v 

informatorjih, spremljajte SMS sporočila, spremljate 
novice na spletni strani in se med seboj obveščate. 

 

UO SI PRIDRUŢUJE PRAVICO DO SPREMEMBE 
TERMINOV ZARADI OBJEKTIVNIH 

RAZLOGOV! 

Pri društvu somelierjev se trudimo, da bi bil 
od oktobra do decembra v Metliki ponovno 

somelierski tečaj 1. stopnje. Cena je 1.200 €. 

Vsi, ki se ga ţelite udeleţiti, se prijavite v 
Grajski kleti. Obvestite tudi druge, kajti 

potrebujemo 25 prijav. Za Belo krajino bi bila 

to velika pridobitev! 

Zloţenko je izdalo Društvo vinogradnikov 
Metlika, Mestni trg 24  

April 2012, 200 izvodov 

Zbral in uredil Martin Pečarič 

 

 
 

Četrti letnik informativnih zloţenk je pred 
vami in v tej je predstavljen tudi program 
dela za leto 2012. Nekaj aktivnosti smo ţe 
izpeljali, med katerimi je bil tudi 2. 
slovenski festival predikatov. Beseda 
hvala je premalo izreči vsem, ki ste z veliko 
truda in dela pomagali, da je bil tako velik 
dogodek dobro pripravljen. Naj bo vaš trud 
pri promociji predikatov poplačan pri boljši 
prepoznavnosti in prodaji naših vin.  
Bliţa pa se jubilejna 30. Vinska vigred. Še 
posebej se potrudimo, da bo z naše strani 
dobro izpeljana. V okviru Vinske vigredi bo 
tudi srečanje vinogradniških društev 
Slovenije, tako bo še bolj vinogradniško 
obarvana. Več podrobnosti v naslednji 
zloţenki. Sama prireditev zahteva veliko 
sodelavcev, zato vas vabimo, da se po svojih 
močeh odzovete vabilu! 
Skupina članic in članov pripravlja ekskurzijo 
v Srbijo, katere program je ţe predstavljen. 
Pobiramo informativne prijave (ga. Brigita 
Dular), v juniju pa poberemo tudi 
akontacijo. Vsekakor se nam obeta zanimivo 
in pestro leto in upam, da bo vsak od vas 
našel kaj koristnega zase. Predvsem vam 
ţelim uspešno delo v vinogradu, da bi 
pridelali izvrsten pridelek!  
 
Predsednik  Martin Pečarič 



 


