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Častni odbor 45. Tedna cvička 

Beseda organizatorjev in cvičkovega 
dvora

»Od nekdaj lepe so Slovenke slovele, 
al lepše od cvičkove princese bilo ni 

nobene …«

Vinske prireditve v naši bližini / 
Cviček v umetnosti

Obvestila in splošne informacije /
Napovednik prireditev za leto 2017

Znani Slovenci o cvičku /
Po stopinjah dediščine in cvička 

2

3

4-5

6

7

8

     da vino cviček vsebuje približno 65 % rdečih sort grozdja in približno 35 % belih? 
Cviček od rdečih sort grozdja vsebuje od 40 do 50 % žametovke (izjemoma do 60 %) ter od 15 do 20 % modre frankinje (izjemoma do 30 %), od belih sort pa od 

10 do 15 % kraljevine, do 10 % laškega rizlinga in do 15 % ostalih sort kot na primer rumeni plavec, zeleni silvanec, belo žlahtnino, štajersko belino ali ranfol.

Ali ste vedeli, 

PROGRAM 45. TEDNA CVIČKA

TRIDNEVNA OSREDNJA PRIREDITEV 
Petek, 26. maj 2017 

17.30   Povorka vinogradniških društev Dolenjske 

19.00   SVEČANA OTVORITEV 45. TEDNA CVIČKA -

  Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo 

20.00   Zabavni program z ansamblom SAŠA AVSENIKA 

21.00   Razglasitev kralja cvička in ambasadorja cvička 

Sobota, 27. maj 2017 

14.00   Vinogradniški pohod po vinski gorici Gradišče 

14.00   Tekmovanje ekip vinogradniških društev v kuhanju golaža 

16.00   Glasbena skupina Extra kvintet (zmagovalna ženska zasedba na festivalu 

  v Gadovi peči 2016) 

18.00   Sprejem Vinske kraljice Slovenije in aktualnih lokalnih vinskih kraljic 

  Slovenije pri županu Občine Trebnje in predsedniku ZDVD 

20.00   Zabavni večer – DEJAN VUNJAK in ansambel Brendijeve barabe 

20.30   Predstavitev lokalnih vinskih kraljic Slovenije

21.00   Izbor in razglasitev 19. cvičkove princese ter pozdrav Vinske kraljice 

  Slovenije 

Nedelja, 28. maj 2017 

14.00 - 17.00  Nastopi glasbenih skupin vinogradniških društev 

14.30 - 15.00 Prihod in sprejem cvičkovega vlaka iz Ljubljane 

17.00   Zabavni program z ansamblom VESELI DOLENJCI 

17.30   Podelitev priznanj šampiona ocenjevanja in velikih zlatih medalj

VES ČAS PRIREDITVE:  DEGUSTACIJA NAGRAJENIH VIN NA GOLIEVEM TRGU 7

    (v nekdanji gostilni Grmada) 

VES ČAS PRIREDITVE:  Možnost obiska kulturne in naravne dediščine ter vinskih 

    kleti v sklopu programa PO STOPINJAH DEDIŠČINE IN 

    CVIČKA V TREBNJEM (stran 8).

SPREMLJAJOČE PRIREDITVE 
22. 5.   Akademija cvičkovega turizma v Državnem svetu RS, Ljubljana 

22. 5.   Cviček v Slovenski kinoteki Ljubljana, predstavitev projekta 45. Teden cvička in film iz 

  leta 1952 – Svet na Kajžerju, režiserja Franca Štiglica

23. 5.   Predstavitev zbornika 45. Tedna cvička »Cviček in svet« – Galerija likovnih 

  samorastnikov Trebnje 

8. 6.   Festival modre frankinje v Sevnici

“Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!“
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Dragi ljubitelji cvička,
pred nami je tradicionalen vino-
gradniški praznik, s katerim 
vsako leto nadgrajujemo zgod-
bo o zakladu skupne identitete 
vseh Dolenjcev – cvičku. Ve-
seli me dejstvo, da smo v 
preteklih letih uspeli cvičku 
zagotoviti mesto na medna-
rodnem zemljevidu vinskih po-
krajin, za kar so v prvi vrsti zaslužni 
naši vinogradniki, ki s kakovostno žlahtno kapljico vsako 
leto zagotavljajo osnovo za prodor cvička po Sloveniji in 
tujini.

Da je cviček na voljo v gostinskih lokalih po vsej 
Sloveniji, se nam morda zdi samoumevno, v resnici pa 
gre za rezultat dolgoletne premišljene promocije 
različnih deležnikov. Tudi številne tuje delegacije, s 
katerimi se srečujem, izkazujejo veliko zanimanje za 
našega vinskega posebneža in so navdušene nad 
buteljko županovega cvička, ki hitro postaja prepoz-
navno protokolarno darilo.

Teden cvička je še en odličen primer dobre prakse, ko 
govorimo o spodbujanju etnoloških in enoloških 
značilnosti Dolenjske. V ospredju so seveda vsako leto 
znova vinogradniki, ki dobijo vedno dobrodošlo 
povratno informacijo strokovnjakov in obiskovalcev. 
Naziva kralj cvička in cvičkova princesa že nekaj časa 
nista zgolj simbolna naslova, ampak izbrancem 
prinašata tudi osrednjo promotorsko vlogo, ki je vse 
prej kot zanemarljiva. Seveda pa bo tudi letos v Tre-
bnjem osrednje vodilo druženje Dolenjcev in obis-
kovalcev iz drugih koncev Slovenije.

Prepričan sem, da bodo organizatorji znova poskrbeli 
za prijeten konec tedna, zato se že veselim 45. Tedna 
cvička. Se vidimo v Trebnjem!

  Gregor Macedoni, 
  župan Mestne občine Novo mesto

Spoštovane vinogradnice in 
vinogradniki, ljubiteljice in ljubitelji 
dobre vinske kapljice!
Srce Dolenjske je ime časopisa, ker 
se Trebanjci čutimo kot središče 
dogajanja na Dolenjskem v 
zadnjih letih in to nam daje 
pogum, da organiziramo sre-
čanje in prerez dela vino-
gradnikov v preteklem letu. 
Želimo vzpodbuditi predvsem 
mlade, da na eni strani ohranjajo 
vinske gorice živahne in tako lepe, 
kot so bile v preteklosti, hkrati pa želimo cvičku dati 
globalno dimenzijo, da bi se pojavil tudi na posvečenih 
svetovnih dogodkih. Župani smo v tem smislu povezani 
in podpiramo prizadevanje stroke, da cviček ohranja 
kakovost in širšo prepoznavnost, hkrati pa je identiteta 
dolenjskega prostora. Cviček nas povezuje od Radeč do 
Žužemberka in od Grosupljega do Brežic, zato čutim 
dolžnost, da se zahvalim vsem županom za izjemen 
posluh pri organizaciji in vsem sponzorjem, ki bodo 
pripomogli, da bo prireditev ponovno na visokem 
nivoju. Torej, drage moje Dolenjke in Dolenjci, toplo 
vabljeni od 26. do 28. maja v Trebnje, kjer boste 
predvsem v petek lahko pozdravili vse županje in 
župane, ki bodo našli tudi čas, da poklepetajo z vami v 
prijetnem razpoloženju.

Na svidenje do 45. Tedna cvička. 

  Alojzij Kastelic, 
  župan Občine Trebnje in predsednik 
  organizacijskega odbora 45. Tedna 
  cvička

Spoštovani vinogradniki, vinarji in 
prijatelji cvička,
naša vinorodna dežela nas je 
obdarila z ugodnimi naravnimi 
pogoji za vzgojo najbolj znanih 
sort in pridelavo najkako-
vostnejših lokalnih vin, ki jih ni 
mogoče pridelati nikjer dru-
gje. Naš vinski posebnež si je to 
ime priboril predvsem zaradi 
dela številnih generacij, ki so in še 
danes ohranjate bogato vinograd-
niško tradicijo in vinsko kulturno dediščino.

Vinogradništvo tako ostaja eden pomembnejših 
gradnikov našega gospodarstva, predvsem pa turizma. 
Prepričan sem, da se za prihodnost cvička ni bati, saj 
tudi s tokratnim praznikom utrjujete položaj dolenj-
skega posebneža na vinski karti Slovenije in širše, hkrati 
pa pišete zgodbo naše dežele, njenih prijaznih in 
gostoljubnih ljudi.

Iskrene čestitke in zahvala vsem, tako vinogradnikom in 
vinarjem kot vsem, ki skrbite, da se tradicija ohranja že 
45. leto.

  mag. Miran Stanko, 
  župan Občine Krško

Ivan Molan
župan Občine Brežice

Jože Muhič
župan Občine Dolenjske Toplice

dr. Peter Verlič
župan Občine Grosuplje

Dušan Strnad
župan Občine Ivančna Gorica

Ladko Petretič
župan Občine Kostanjevica na Krki

Dušan Skerbiš
župan Občine Mirna

Andrej Kastelic
župan Občine Mirna Peč

Anton Maver
župan Občine Mokronog - Trebelno

Tomaž Režun
župan Občine Radeče

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

Dušan Krštinc
župan Občine Straža

Radko Luzar
župan Občine Šentjernej

Rupert Gole
župan Občine 

Šentrupert

Jože Kapler
župan Občine Škocjan

mag. Bernardka Krnc
županja Občine Šmarješke Toplice

Rajko Meserko
župan Občine Šmartno pri Litiji

Franc Škufca
župan Občine Žužemberk

ČASTNI ODBOR 45. TEDNA CVIČKA  

     da je cviček poleg toskanskega chiantija edina sorta na svetu, ki je sestavljena 
    iz rdečih in belih sort grozdja?

Ali ste vedeli, 

mag. Tanja Strniša
državna sekretarka na Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Spoštovane vinogradnice in vinogradniki, prijatelji 
cvička, dolenjske pokrajine, njene atraktivne  

ponudbe in vseh njenih ljudi.

Prisrčno pozdravljeni na velikem jubilejnem praz-
niku Zveze društev vinogradnikov Dolenjske – 

našem 45. Tednu cvička v gostoljubnem Treb-
njem.

Pred petinštiridesetimi leti so bili razlogi za 
ustanovitev Društva vinogradnikov Dolenjske v 

nekaterih pogledih precej podobni današnjim. 
Stanje v vinogradništvu je bilo težavno, problemi 

pa precej drugačni od današnjih. Obdelava vino-
gradov je bila ročna in težaška. Fitofarmacevtska sredstva v skromnem 
izboru, kletarska oprema slaba in znanje pomanjkljivo. Marsikje se je 
pilo vino slabe kakovosti, predvsem pa je bilo na Dolenjskem vina 
premalo, zato  je bilo uvoženo z vseh koncev in krajev. Razlogi za 
združevanje vinogradnikov so bili poleg želje po druženju predvsem v 
izboljšanju kakovosti vin in obdelavi vinogradov. Vsak Dolenjec si je 
želel imeti svoj vinograd in svojo zidanico – svoj vikend. 

Današnja slika vinogradništva je popolnoma drugačna. Obdelava 
vinogradov se je posodobila, prav tako kletarska oprema in tehnologija. 
Z ozelenitvijo vinogradov je odpadlo veliko težaškega dela. Znanje se je 
kakovostno izboljšalo in usmerilo na zavidljivo raven, prav tako razvoj 
vinogradniških društev. Pred petinštiridesetimi leti ne bi nihče verjel, da 
je pri nas mogoč tako velik preskok v organizaciji, kakovosti, 
inovativnosti in odličnosti na vseh nivojih. Nekatere zidanice in gorice 
so postale pravi etnološki vzor z urejenimi objekti, ki predstavljajo 
edinstveno ponudbo turistične dejavnosti. Spremenila sta se življenjski 
slog ljudi in preživljanje prostega časa. Zveza društev vinogradnikov 
Dolenjske danes združuje 32 vinogradniških društev in okoli 6000 
vinogradnic in vinogradnikov, ki z mnogimi aktivnostmi stremimo k 
napredku in razvoju na področju vinogradništva in vinarstva, ključnejše 
so objavljene na naši spletni strani. 

Osnovno vodilo zveze naj bo tudi v prihodnje prizadevanje za obstanek 
vinogradnic in vinogradnikov ter ohranitev vinogradov, da bodo 
prinašali prihodek, ohranjali kulturno krajino, stremeli k družbeno 
odgovornemu obnašanju na vseh ravneh in k trajnostnemu razvoju, kar 
bo mogoče doseči z znanjem iz strokovnih in znanstvenih področij, ki 
ob njeni ustanovitvi niso bila tako pomembna, danes, ko smo prispeli v 
konkurenčen in pohoten globalni svet, pa so. Drage vinogradnice in 
vinogradniki, še naprej moramo držati skupaj ter imeti spoštljiv odnos in 
strpnost v načinih razmišljanja drug do drugega. Prihodnost je naša 
skupna, za naš boljši jutri.

Vsakogar, ki ga bo dosegla informacija o praznovanju jubilejnega 45. 
Tedna cvička, prisrčno vabim v našo družbo v Trebnje, kjer bomo 
ponudili pestra doživetja za vse okuse. Pridite in z nami slovesno 
proslavite jubilej. Skupaj nam bo lepše, veseli bomo vsakogar. In ne 
pozabite, ob kozarčku dobrega cvička je v glavi zdrava misel, ob 
kozarčku več pa pesem v srcu, in tedaj se lahko rodijo tudi pomembne 
vsebine za našo skupno prihodnost in za prihodnost CVIČKA …

Matjaž Jakše, predsednik Zveze društev vinogradnikov 
Dolenjske 

Dragi prijatelji, spoštovane vinogradnice in 
vinogradniki!

Slovenija se po pridelanih količinah vina ne more 
primerjati z vinarskimi velesilami. Ima pa  pogoje, 

da se s kakovostjo in raznovrstnostjo lahko 
primerja z najboljšimi na svetu. Ključno vlogo 
med drugim v tem položaju predstavljajo tudi 
vinogradniki Dolenjske in njena Zveza društev 
vinogradnikov, saj imajo posluh ter kažejo 

interes za obstoj in nadaljnji razvoj vinograd-
ništva in vinske kulture.

Zveza društev vinogradnikov Dolenjske je tudi letošnjo 
organizacijo prireditve zaupala trem vinogradniškim društvom iz 
Občine Trebnje, kar kaže na nov način priprave tovrstnega 
edinstvenega vinsko-turističnega dogodka, hkrati pa potrjujemo 
dejstvo, da Teden cvička ostaja največji dogodek tako velikih kot tudi 
malih vinogradnikov in pridelovalcev vina na Dolenjskem.

Cviček je srce Dolenjske, ne le v času Tedna cvička in ne samo v tem 
časopisu, saj njegovo srce bije celo leto. Vinogradniki smo arterije in 
vene, ki drug drugemu stojimo ob strani in gradimo kolektivno 
blagovno znamko – cviček.

Ponosen in vesel sem, da smo pokazali, kaj znamo in kaj lahko skupaj 
zmoremo vinogradniki in lokalne skupnosti. Takšne organizacije 
Tednov cvička si želim tudi v prihodnje. Prireditev ima srce, ima 
doprinos h gradnji prej omenjene blagovne znamke. Hkrati pa je način 
organiziranja, da se na eni lokaciji prireditev izpelje dva- do trikrat 
zapovrstjo, svojevrsten ideal, saj se nanjo privadijo tako domačini kot 
tudi lokalne skupnosti.

In ker cviček ni samo moj, ker ga pridela, in to dobrega, tudi sosed, je 
prav, da se prireditev Teden cvička v prihodnje organizira in odvija tudi 
pri njem – sosedu.

Vsem vam, dragi prijatelji, ki ste na kakršenkoli način soustvarjalci 45. 
Tedna cvička v Trebnjem, v imenu organizacijskega odbora 45. Tedna 
cvička iskrena hvala.

Pridite v dolino reke Temenice in odkrijte vso toplino, dobrosrčnost in 
mehkobo dolenjskega srca.

Miran Jurak, podpredsednik Zveze društev vinogradnikov 
Dolenjske     

                                                   

Za mano je nepozabno leto

Seveda me je udarilo kot strela z jasnega, sporočilo 
namreč, da je bil moj cviček na ocenjevanju vin v 

okviru 44. Tedna cvička izbran za najboljšega, 
jaz pa posledično za kralja cvička. Tem bolj, ker 
je ta naziv leto poprej dosegel Franc Kobe, moj 
kolega v DV Janez Trdina Brusnice-Gabrje. 
Zdelo se je neverjetno, zato se me je ta naslov le 

počasi prijemal. Da gre zares, sem dojel šele po 
kontroli cvička v moji zidanici s strani delegacije 

ocenjevalcev. In še zlasti potem, ko je območje moje 
zidanice na Tolstem vrhu nenadoma postalo prizorišče številnih 
obiskov sosedov, prijateljev, kolegov iz društva, funkcionarjev zveze, 
novinarjev in kdo bi vedel koga še.

Naslova sem bil iskreno vesel, malo manj obveznosti, ki so me čakale. 
Takoj sem povedal, da gre za številne obveznosti, ki jih bom le stežka 
opravljal. Na kmetiji vedno zmanjkuje časa celo za vsakdanja opravila, 
kaj šele za takšne naloge, ki jih postavlja predme naziv kralja cvička. Pa 
so me funkcionarji zveze tolažili, da bom pač to funkcijo opravljal, 
kolikor mi bo dopuščal čas.

Tako je potem tudi bilo. Dogodkov sem se udeleževal, kolikor sem le 
mogel. Nekateri so se mi prav globoko vtisnili v spomin. Za enega prvih 
takšnih velja udeležba na prireditvi ob 44. Tednu cvička v Trebnjem, 
kronanje in kulturni program, ki so ga popestrili harmonikarski prijatelji 
sina Simona. Naš hram je bil oblegan vse tri dni, naše društvo pa se je na 
prireditev odzvalo s številčnim obiskom. Vse tri dni sem bil deležen 
številnih čestitk, dogajanje pred našim hramom je bilo zaznamovano s 
prijateljskim druženjem, igranjem harmonike in petjem. Skratka, bilo je 
nepozabno.

Veselo je bilo tudi na vseh drugih dogodkih, ki sem se jih udeleževal in 
kjer sem spoznal številne nove ljudi, z mnogimi od njih pa vzpostavil 
tudi prijateljske stike.

Funkcijo kralja cvička sem skušal opravljati častno in pošteno. Koliko mi 
je to uspelo, naj povedo drugi. Vsekakor pa je bilo to leto, ki bo za vedno 
zaznamovalo moje in življenje moje družine. Dojel sem, da sem postal 
eden od akterjev mogočne cvičkove zgodbe, ki na poseben način 
zaznamuje nas Dolenjce ter nas povzdiguje med vidne vinorodne 
pokrajine doma in po svetu. Hkrati pa tudi, da cviček ni samo prijetno in 
zdravo vino, temveč tudi učinkovito komunikacijsko sredstvo, ki nas 
bolj kot karkoli drugega postavlja na turistični zemljevid sveta. Hvala 
vsem, ki so mi v tem čudovitem letu stali ob strani. Novemu kralju cvička 
pa želim vsaj takšne občutke in doživetja, kakršnih sem bil v minulem 
letu deležen sam.       

Franc Medle, kralj cvička (2016)     

Vedel sem, da je letošnji letnik dober!

 Vedel sem, da je letošnji letnik dober, kar so mi 
potrdili že kupci in lokalno ocenjevanje, zato sem 

tudi na ocenjevanju ob 45. Tednu cvička 
pričakoval dobro oceno, vendar sem bil vseeno 
presenečen, da je moj cviček najboljši. Za naziv 
kralja cvička sem izvedel takoj po končanem 
ocenjevanju, na katerem sem sodeloval tudi kot 

degustator, novice pa so se z mano razveselili 
tudi ostali člani ocenjevanja. Kasneje tega dne me 

je doma obiskalo in mi čestitalo veliko prijateljev, 
Šentjernejčanov, sorodnikov in kolegov iz vinskih krogov, kot 
presenečenje pa še šentjernejska godba, s katero smo skupaj 
proslavljali do poznih večernih ur.

Prihajam iz vinogradniško vinarske kmetije, v sklopu katere obdelujemo 
pet hektarjev lastnih vinogradov z okoli 20.000 trsi na čudovitem 
predelu Pleterskega hriba in Grbah. Vinogradniške površine so  
zasajene z žametno črnino, modro frankinjo, kraljevino, laškim 
rizlingom, sivim pinojem, kernerjem in rumenim muškatom. Zaradi 
izjemne mikroklime in lege vinogradov je tu moč pridelati izjemno 
kakovost vina, kar potrjujejo mnoga priznanja in medalje, ki smo jih 
Štembergerjevi prejeli na regionalnih in mednarodnih ocenjevanjih vin. 
Vsako leto v domači kleti v Šentjerneju pridelamo pestro paleto vin, in 
sicer cviček, šentjernejsko belo in rdečo penino, modro frankinjo, belo 
zvrst decibel'ga. Ob dobrih letinah pridelamo tudi vrhunska vina, kot so 
sivi pinot, modra frankinja, laški rizling in tudi predikatna vina. Vsa vina, 
ki jih tržimo pod blagovno znamko Vina iz kleti Štemberger, delno zorijo 
tudi v lesenih sodih, zadnja leta pa tudi v barikih. 

Z vinogradništvom se ukvarja cela družina: jaz, žena Darja, devetošolec 
– sin Jernej in srednješolka – hčerka Metka, k delu pa še vedno z 
veseljem priskočita tudi oče Vinko in mama Marinka, ki sta 
vinogradništvo uspešno vodila kar štiri desetletja. Ob večjih delih, ko 
nastopi čas trgatve in košnje, pa na pomoč pridejo prijatelji. 

Zaradi povečanja povpraševanja po naših vinih smo leta 1997 odprli 
podjetje Štemberger vinogradništvo d.o.o. in v njem združili okoli 30 
vinogradnikov kooperantov iz bližnje okolice. Zaposlena imamo tudi 
dva delavca. Naša vina so na voljo v različnih gostinskih lokalih po 
Sloveniji, del našega produkta tržimo prek grosistične trgovine KZ 
Metlika, večino pa jih prodamo sami. Največ povpraševanja je po cvičku, 
ki je glavni pridelek naše vinske kleti, saj ga pridelamo do 170.000 litrov 
na leto. Menim, da je današnji vinski trg prenasičen s ponudbo, zaradi 
česar je težko uveljaviti nov produkt in doseči dobro ceno. 

Naša vizija je, da s spoštovanjem narave, tradicije in sledenjem novim 
trendom pridelamo kakovostna vina in na ta način zadovoljimo naše 
stranke. Verjamemo, da je kakovost vin odraz pridnih rok in idealne lege 
vinogradov. Delamo po načelu sodelovanja, prijateljstva in ljubezni. Do 
zadnje kapljice. 

Gregor Štemberger, letošnji kralj cvička

Ocenjevalci vin pravijo, da je bil letnik 2016 odličen!

Ocenjevalci vin pravijo, da je bil letnik 2016 odličen 
in tudi cvički tega letnika so prejeli visoke ocene. 

Tako, kot je bilo leto 2016 naklonjeno kakovosti 
vina, tako je bilo to leto prav posebno tudi 
zame. Opravljala sem namreč vlogo 18. 
cvičkove princese in prav gotovo bodo spomini 
ostali. Mandat je s številnimi dogodki in obiski 

prinesel znanja, spoznanja, prijateljstva, izkuš-
nje. 

Z vsakim obiskom domačih, dolenjskih vinogradnikov sem imela 
možnost prisluhniti vinogradniku, ki je z velikim veseljem in srčnostjo 
predstavil svoj vinograd, svoje izzive in izzive samega kraja. Seštevek 
vseh teh obiskov in zgodb mi je omogočil lažje delo, lažjo in tudi boljšo 
promocijo. 

Obiskala sem tako bolj znane kot tudi manj znane kotičke Štajerske, 
Primorske, Bele krajine … Domačini tam so vsakič z veseljem sprejeli 
šopek slovenskega vinskega kraljestva, vsakič so se radi pohvalili z 
dobrim vinom, ki so ga pridelali, in vsakič z veseljem predstavili kraje, v 
katerih živijo. Ravno ti obiski so znova in znova potrjevali dejstvo, da 
Dolenjska nosi prav poseben, svoj drugačen čar, ki pa se ga žal premalo 
zavedamo. 

Dolenjska je vinorodni okoliš s številnimi majhnimi vinogradi in 
številnimi vinogradniki. Skoraj vsaka družina se lahko pohvali z zidanico 
in vsaj nekaj trtami. Vinske gorice se ob koncih tedna pogosto kopajo v 
zvokih petja, nazdravljanja, smeha, veselja, tudi harmonike. Prav vsak 
rad z zbrano družbo zavije v domačo zidanico, kjer razvedri preprosto 
vzdušje cvička in suhe salame. Prav to je tista posebnost cvičkove 
dežele – preprostost, veselje, lahkotnost in gostoljubje, ki jih v drugih 
krajih ni. Čeprav je Dolenjska dežela majhnih in razdrobljenih 
vinogradov, vsak vinogradnik z velikim veseljemopravlja svoje delo. 
Zato lahko rečem, da je naša dežela nasičena s ljubeznijo številnih 
vinogradnikov, ki se odraža v pridelanem vinu.

Ravno to dolenjsko zgodbo sem peljala s seboj tudi v druge kraje. 
Čeprav je delo zahtevalo veliko časa in odrekanj, sem ga opravljala z 
velikim veseljem. Delo aktualne cvičkove princese je promocija naše 
deželice in malih pridnih, delavnih vinogradnikov. Menim, da mora prav 
vsak posameznik početi tisto, kar ga veseli, da bo uspešen, saj sta sreča 
in ljubezen edini pravi smisel v življenju.

Anja Mrhar, 18. cvičkova princesa (2016)

Spoštovane vinogradnice, vinogradniki in vsi 
ljubitelji dolenjske dobre kapljice! 

Komaj je 44. Teden cvička za nami, že oblikujemo 
tradicionalno jubilejno prireditev 45. Teden 

cvička v Trebnjem. Organizacijo prireditve nam 
je zaupala Zveza društev vinogradnikov 
Dolenjske, pri njej pa sodelujemo vsa tri 
vinogradniška društva iz Občine Trebnje, in 
sicer Društvo vinogradnikov »Lisec« Dobrnič, 

Vinogradniško turistično društvo Čatež pod 
Zaplazom in Društvo vinogradnikov Trebnje. Delo 

smo si razdelili povsem drugače kot v preteklem letu. 
Odgovornost za pripravo in izdajo zbornika so prevzeli člani 
Vinogradniškega turističnega društva Čatež pod Zaplazom. Vsa ostala 
organizacijska in izvedbena dela za pripravo prireditve pa pripadajo 
vinogradniškima društvoma »Lisec« Dobrnič in Trebnje. Kot uvod v 45. 
Teden cvička je bilo izvedeno ocenjevanje vin, vina z najboljšimi 
ocenami pa bomo lahko pokušali vse tri dni prireditve v nekdanji 
gostilni Grmada na Golievem trgu 7.

Osrednja tridnevna prireditev bo potekala na pokriti površini na 
Golievem  trgu  nasproti občinske stavbe. Prireditev se bo začela v 
petek, 26. maja 2017, s povorko vinogradnic in vinogradnikov širše 
Dolenjske. Petkov večer bomo nadaljevali z otvoritvijo 45. Tedna cvička, 
razglasili bomo tudi kralja in ambasadorja cvička. Za zabavo bo poskrbel 
ansambel Saša Avsenika. 

Sobotni program bomo začeli ob 14. uri, popestrili pa ga bomo s 
tekmovanjem v kuhanju golaža. Vzporedno bo DV Trebnje organiziralo 
vinogradniški pohod po vinski gorici Gradišče pri Trebnjem. V večernih 
urah bomo razglasili 19. cvičkovo princeso. Za zabavo bodo od 14. ure 
dalje skrbeli narodnozabavni ansambli, v popoldanskem času ženski 
ansambel Extra kvintet, v večernih urah pa Dejan Vunjak in Brendijeve 
barabe.

Nedeljsko popoldne bo podobno lanskemu. Nastopi narodnozabavnih 
vinogradniških skupin se bodo začeli po 14. uri, v večernih urah pa bo za 
zabavo poskrbel ansambel Veseli Dolenjci. S posebnim cvičkovim 
vlakom se bodo v Trebnje pripeljali tudi gostje iz Ljubljane in drugih 
krajev. Po skupščini ZDVD bomo na prireditvenem prostoru podelili 
velike zlate medalje lastnikom najbolje ocenjenih vin.

Teden cvička pa spremljajo še ostale aktivnosti, ki bodo zagotovo 
prispevale k izboljšanju razmer v vinogradništvu ter k promociji cvička 
in ostalih dolenjskih vin. Prepričan sem, da nam bo uspelo prireditev 
pripraviti in izpeljati tako kot lani oziroma bomo kakovost še nadgradili. 
Vsem, ki ste nam pomagali pri organizaciji in izvedbi prireditve, se 
iskreno zahvaljujem. Vinogradnikom in kletarjem pa želim dobro letino. 
Iskrene čestitke tudi dobitnikom odličij za doseženo kakovost vin na 
letošnjem ocenjevanju. Čestitke namenjam novemu kralju cvička, 
cvičkovi princesi in ambasadorju cvička, ki boste glas o cvičku ponesli 
po Sloveniji in izven njenih meja. Vsem ostalim pa želim dobrodošlico 
in obilo veselja na prireditvi 45. Teden cvička.     

Božidar Bartolj, predsednik prireditvenega odbora 45. 
Tedna cvička   

BESEDA ORGANIZATORJEV IN CVIČKOVEGA DVORA  

     kaj pomeni oznaka PTP na cvičku in drugih vinih? 
Oznaka vino cviček PTP pomeni vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem. Druga vina PTP so še metliška črnina, belokranjec, rdeči in beli bizeljčan, rdeči 

in beli sremičan, teran … 

Ali ste vedeli, 
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Ob raziskovanju vsebin na svetovnem spletu smo naleteli na koledar cvičkovih 
princes za leto 2011 in bili smo očarani. Tako se je porodila zamisel, da vam vse 
dosedanje cvičkove princese predstavimo v slikah. Prispevek smo naslovili z malce 
prilagojenim verzom Prešernovega Povodnega moža, saj je vsem cvičkovim 
princesam poleg naziva skupno tudi to, da so zares prave lepotice.

Zavod za turizem Novo mesto, in zanj gospod Ivan Kuljaj, je namreč 11. novembra 
2011, na praznik vseh, ki pridelujejo, častijo in celo ljubijo vino, izdal koledar 
cvičkovih princes, ker so do takrat prikupnih cvičkovih princes izbrali že toliko, kot je 
mesecev v letu, tema koledarja pa je bila poroka – v 12 slikah. Avtor prekrasnih 
fotografij in oblikovanja je Tomaž Levičar, ki je skupaj s Petro Juvan zasnoval tudi 
celoten koncept. 

Čeprav preostalih šest cvičkovih princes na fotografijah ni v poročnih oblekah, pa 
verjamemo, da vam bodo kljub temu všeč, saj so prava paša za oči. 

»Od nekdaj lepe so Slovenke slovele, al lepše od cvičkove princese bilo ni nobene …«   

Lea Marija Colarič Jakše, 1. cvičkova princesa, 1999 Urška Retelj (Zalar), 2. cvičkova princesa, 2000

Erika Avguštinčič Gracel, 5. cvičkova princesa, 2003 Irena Zupančič, 6. cvičkova princesa, 2004Saša Jerele, 3. cvičkova princesa, 2001 Zdenka Mirtek, 4. cvičkova princesa, 2002

Sonja Žagar, 9. cvičkova princesa, 2007 Vesna Komatar, 10. cvičkova princesa, 2008Anita Hrastar, 7. cvičkova princesa, 2005 Barbara Kramar, 8. cvičkova princesa, 2006

Jasmina Podlesnik, 13. cvičkova princesa, 2011 Tjaša Metelko Jazbec, 14. cvičkova princesa, 2012 Vesna Perko, 11. cvičkova princesa, 2009 Martina Baškovič, 12. cvičkova princesa, 2010

Eva Somrak, 17. cvičkova princesa, 2015 Anja Mrhar, 18. cvičkova princesa, 2016 Andreja Simeonov, 15. cvičkova princesa, 2013 Maja Žibert, 16. cvičkova princesa, 2014 

     da cvičku pripisujejo posebej veliko zdravilnih učinkov?  
Zaradi več kisline je na primer priporočljiv za sladkorne bolnike, vsebuje tudi flavonoidne snovi, ki preprečujejo kardiovaskularne bolezni, ugodno vpliva na 

prebavo, pospešuje tek, preprečuje nespečnost in krepi krvni obtok. 

Ali ste vedeli, 
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Od cvičkove princese do vinske 
kraljice

»Komú narpred veselo
   zdravljico, bratje! čmo zapét'!« 

Tako je vprašal pesnik, a na vprašanje 
ni zahteval odgovora. Nam, sino-

vom sloveče matere. In vino se 
pije tudi na Tednu cvička. Gre 
za osrednjo prireditev dolenj-
skih vinogradnikov, ki je orga-
nizirana v okviru Zveze društev 

vinogradnikov Dolenjske. Ta 
vsako leto privablja več tisoč ude-

ležencev. Dogodek ni le veselica, je 
tudi strokovnost in po drugi strani elitnost.

Obiskovalci prireditve lahko na dogodku začutijo 
stereotipno mehko srce in dušo Dolenjca, saj si tam 
njegov prijatelj, četudi le bežen znanec. Na prireditvi 
lahko obiskovalci in turisti poizkušajo najboljša vina 
dolenjskih vinogradnikov, hkrati pa so postreženi z 
domačimi salamami, klobasami ter kruhom in ostalim 
pecivom.

Da je princesa postala kraljica, gre v prvi vrsti zahvala 
vsem dolenjskim vinogradnikom, vodstvu zveze ter ne 
nazadnje družini in vsem prijateljem, ki so princesi in ki 
kraljici na vseh poteh stojijo ob strani. 

Udeležiti se Tedna cvička v vlogi Vinske kraljice Slove-
nije bo zagotovo posebno doživetje. Vinska zgodba 
vsake cvičkove princese se začne na Tednu cvička, zato 
so vsako leto spomini nostalgični, sprašujem se, kako 
nostalgični bodo šele letos.

Maja Žibert, Vinska kraljica Slovenije in 16. 
cvičkova princesa (2014)

Spomini 5. cvičkove princese
Cvičkova princesa sem postala leta 

2003, in sicer peta po vrsti, ko 
sem z lahkoto in ponosom širila 
lepo besedo o izvrstni dolenjski 
kapljici. Biti princesa je velika 
čast in biti prisoten na cvičko-
vem dvoru je neprecenljiva 

vrednost in zgodovinskega po-

mena. V času mojega princesovanja nas je bilo le pet, ki 
smo tej zgodbi orale ledino. Bile smo aktivne na 
številnih dogodkih z namenom, da bi bilo vino cviček še 
bolj prepoznavno, da bi bilo resnično cenjeno in da smo 
ozaveščale ljubitelje vina o kulturi pitja. 

Zveza društev vinogradnikov Dolenjske organizira izbor 
cvičkove princese že vse od leta 1999. Želja po 
aktivnostih in povezanosti nas je pripeljala do odločitve, 
da se nas je pet dotedanjih cvičkovih princes povezalo v 
Klub cvičkovih princes s trdnim namenom, da nadalju-
jemo svoje poslanstvo, ki smo ga vsaka na svoj način 
izvajale v svojem mandatu. Klubu so se pridružile tudi 
cvičkove princese, izbrane v naslednjih letih, leta 2009 
pa smo se vse skupaj pridružile novoustanovljenemu 
cvičkovemu dvoru. S svojim zgledom in delom smo 
naslednjim princesam pokazale pot in smisel cvičkove 
princese. Naj se zgodba cvičkove princese nadaljuje še 
mnogo let. 

Erika Avguštinčič Gracel, 5. cvičkova princesa 
(2003)

Tehnična ekipa vinogradniških društev »Lisec« 
Dobrnič in Trebnje pri ocenjevanju vin v sklopu 
45. Tedna cvička, ki je potekalo med 4. in 6. aprilom 
2017, na Stari gori v kulinarični zidanici Opara. 

Pevski zbor vinogradnikov Čatež pod Zaplazom je 
12. maja 2017 v Kulturnem domu Trebnje 
organiziral 3. srečanje vinogradniških pevskih 
zborov Dolenjske.

Društvo vinogradnikov Trška gora je 6. maja 2017 
organiziralo že 6. pohod po Slakovi poti. Pohoda, 
ki je posvečen spominu na dolenjskega virtuoza na 
frajtonarici in legendi narodnozabavne glasbe, 
Lojzeta Slaka, se je v čudovitem vremenu udeležilo 
preko 2500 pohodnikov.

Anja Mrhar, 19. cvičkova princesa, je v Deželi kozol-
cev 7. maja 2017 organizirala dobrodelni festival 
Cviček v srcu z namenom zbiranja sredstev za 
deklico s cerebralno paralizo iz Trebnjega. Skupaj so 
zbrali preko 2000 EUR. Bravo Anja in ekipa!

»Od nekdaj lepe so Slovenke slovele, al lepše od cvičkove princese bilo ni nobene …«   

Utrinki 44. Tedna cvička   

V sklopu 45. Tedna cvička smo že izvedli …   

     kaj pomeni izraz »ampelografija«? 
Ampelografija je znanstvena veda, ki proučuje in opisuje vrste družine vinikovk in sorte vinske trte. Skozi tisočletja je človek namreč razvil več sort, ki se 

razlikujejo po barvi, okusu, vonju, prilagojenosti na različne klimatske pogoje, namenu uporabe (namizno grozdje, rozine, predelava v vino ...). 

Ali ste vedeli, 

Vinogradniško turistično društvo Trebelno v 
veselem razpoloženju na povorki v sklopu 44. 
Tedna cvička

Župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica do omizja 
spremljata članici Folklorne skupine Nasmeh.

Nepregledna množica na dogajanju v sklopu 44. 
Tedna cvička

Župani občin Dolenjske in Posavja kot osrednji 
podporniki prireditve na odru 44. Tedna cvička

Kronanje kralja cvička 2016, Franca Medleta Sobotni večer so na 44. Tednu cvička v Trebnjem 
popestrili Modrijani.

Iz Ljubljane se je v nedeljo pripeljal tudi cvičkov 
vlak, obiskovalce pa je v Trebnjem čakal pester 
program.

Veselo dogajanje na nedeljskem delu prireditve 44. 
Tedna cvička
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Kljub temu da je časopis Srce Slovenije posvečen prireditvi Teden 
cvička in cvičku nasploh, smo se ozrli naokoli in se vprašali, katere 
vinske prireditve še obstajajo in katerim vinom so posvečene, 
predvsem v vinorodni deželi Posavje. Vinorodna dežela je strokovni 
izraz, ki pomeni geografsko omejeno območje, v katerem se goji 
vinska trta in prideluje vino. Slovenija je razdeljena na tri vinorodne 
dežele, poleg  še na  Vsaka vinorodna Posavja Primorsko in Podravje.
dežela se nato deli na vinorodne okoliše, ki jih je v Sloveniji skupaj 
devet, te pa delimo še na podokoliše, ožje okoliše, vinorodne kraje in 
vinorodne lege. Če bi torej želeli našteti vse vinske prireditve, bi nam 
najverjetneje zmanjkalo prostora. 

Vinorodna dežela Posavje se deli na vinorodne okoliše Dolenjska, Bela 
Krajina in Bizeljsko-Sremič. 

Največ vinskih prireditev se odvija v aprilu in maju, ko se zbirajo in 
ocenjujejo vzorci vin pretekle vinogradniške sezone, ter v novembru, 
ko se odvijajo prireditve, posvečene svetemu Martinu, zavetniku 
vinogradništva. 

V vinorodnem okolišu Dolenjska je  zagotovo največja Teden cvička
vinska prireditev in prireditev z najdaljšo tradicijo, saj letos praznuje 
svoj 45. rojstni dan. Prireditev je v celoti posvečena cvičku, skozi svoj 
obstoj pa se je odvijala v različnih krajih tega vinorodnega okoliša, 
tradicionalno v mesecu maju. 

Poleg Tedna cvička se spomladi in v zgodnjem poletju na Dolenjskem 
kar tare prireditev, posvečenih cvičku. Med njimi lahko tako obiščemo 
Praznik cvička na trgu v Šentrupertu v organizaciji DV Šentrupert, 
Čateško cvičkarijo Praznik  v organizaciji VTD Čatež pod Zaplazom, 
cvička Cvičkov večer na Raki v organizaciji DV Veliki Trn Krško,  v 
organizaciji DV Raka,  VTKD Cerklje ob Krki, Praznik vina
Tradicionalno šmarješko cvičkarijo v organizaciji DV Šmarjeta, 
Praznika vina, kruha in dobre volje v organizaciji VTD Gadova pač, v 
Kostanjevici na Krki pa že nekaj let organizirajo prireditev Praznik 
vina, kruha in »suhega sadja« v Kostanjevici na Krki. Prepričani 

smo, da tudi veliko drugih vinogradniških društev izmed skupaj 32, ki 
sodijo pod okrilje ZDVD, organizirajo prireditve, ki jih nismo našteli, 
ker jih na žalost nismo zasledili na spletu, pa so kljub temu vsekakor 
vredne obiska. 

Čeprav se ne odvija na Dolenjskem, temveč v Ljubljani, med vinskimi 
prireditvami ne smemo izpustiti študentske cvičkarije oziroma 
prireditve  ki jo organizira Društvo novomeških Always Cvičk',
študentov. Prireditev opisujejo kot najboljši dolenjski žur, ki je letos 
Ljubljano preplavil februarja.

Najbolj modri vinsko-kulinarični dogodek se vsako leto odvija v 
Sevnici pod imenom  Letos se bo 8. junija Festival modre frankinje.
2017 odvil že sedmi po vrsti. Festival organizira KŠMT (Zavod za 
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti) v čast modri frankinji, 
ki je prepoznavna po bogati sadni aromi in po vonju spominja na 
jagodičevje. Po barvi je vino običajno modrikasto-rdeče barve. 
Zmerno uživanje modre frankinje je še posebej priporočljivo, ker jo 
odlikuje velika vsebnost antioksidantov, še posebej resveratrola, ki 
znižuje splošno stopnjo holesterola in zvišuje blagodejno visoko 
lipoproteinsko gostoto (HDL), ki varuje srce. Hkrati tudi preprečuje 
rakava obolenja. Modra frankinja je sestavni del cvička PTP, prav tako 
nosi pomemben delež sestave metliške črnine PTP in rdečega 
bizeljčana PTP. 

Malo drugačen, ne popolnoma posvečen cvičku, pa vendar prvi 
tovrstni vinsko-kulinarični festival je tudi  v Pop Up Wine Festival
Novem mestu, ki se dogaja v rustikalnem okolju Grmskega gradu, 
letos v istem času kot Teden cvička , natančneje 27. 5. 2017. Kot festival 
opisuje njegov organizator Gregor Kren, je njegova naloga širjenje 
vinske kulture pitja in povezovanje v medsebojnih odnosih na tem 
področju v regiji in širše. Na njem bo sodelovalo več kot 25 vrhunskih 
vinarjev iz vse Slovenije in tudi nekaj iz sosednje Hrvaške. Mesec 
kasneje, v juniju, pa Novo mesto gosti še dvodnevni festival MalVin ali 
mali Festival velikih vin, ki se odvija na idilični lokaciji Glavnega trga.

V Beli Krajini je največja tradicionalna turistično vinarska in kulturna 
prireditev  ki se v Metliki na treh trgih v starem Vinska vigred,
mestnem jedru odvija tri dni. Prireditev so začeli z ocenjevanjem 
belokranjskih vin in njihovo razstavo, kar so ohranili do današnjih dni 
ter nadgradili z ocenjevanjem belokranjskih pogač in izborom kraljice 
metliške črnine. Na Vinski vigredi sta v ospredju vini metliška črnina in 
belokranjec. Glavna sestava metliške črnine sta žametna črnina in 
modra frankinja z manjšim deležem potrgalke ali drugih sort. Barva 
vina je privlačna škrlatno rdeča z vijoličnimi odtenki. Vtis v ustih je 
blago sladek in malo trpkast. Osnovna sorta vina belokranjec je laški 
rizling, med ostalimi pa so v njem še kraljevina, beli pinot, chardonnay, 
sauvignon, sivi pinot, zeleni silvanec in renski rizling v različnih 
razmerjih.

Društvo vinogradnikov Bizeljsko tradicionalno organizira prireditev 
Praznik vin na Bizeljskem v aprilu. Poleg ostalih vin so za bizeljsko-
sremiški okoliš značilna vina tudi rdeči in beli bizeljčan ter redči in beli 
sremičan. Rdeči bizeljčan je sestavljen iz modre frankinje, žametne 
črnine, nekaj laškega rizlinga in rumenega plavca ter je kakovostno 
suho rdeče vino rubinasto rdečo barve z rahlo vijoličastim odtenkom 
z intenzivnim sadnim vonjem in polnim, harmoničnim okusom. Beli 
bizeljčan je sestavljen iz laškega rizlinga, šipona, sauvignona in 
rumenega plavca ter je svetlo rumene barve z značilnim zelenkastim 
odtenkom in zelo prijetno sadno cvetico. Rdeči sremičan je sestavljen 
iz modrega pinota, modre frankinje in žametne črnine in je srednje 
intenzivno rubinasto rdeče vino s sadno aromo, v kateri je zaslutiti 
vonj gozdnih sadežev, suhih sliv in rahel pridih po praženem. Beli 
sremičan je mešanica laškega rizlinga, sauvignona, kraljevine, 
rumenega plavca in drugih kakovostnih vinskih sort ter je značilnega 
kiselkastega, polnega okusa, z nežno, neizraženo aromo.

Vir: Internet

»EN STARČEK JE ŽIVEL …«
Večer je, topel junijski večer; Žan sedi pred svojim hramčkom. Naklepal je že sedemdeset let in še nekaj 
čez, ob njem je poliček. Nataka in pije. Njegov obraz je kot večer, mračen in stisnjen. V duši mu zahrope 
porogljiv glas: »Žan, saj si še grča, ampak starost ti rine v kosti, po tebi pa se večkrat oglasi bolečina. Kaj 
pa bo z vinogradom? Prav iz srca ti raste.«

Žan se v prvem hipu zmede, zakolne, saj resnica zaboli, med pokašljevanje pa izrine iz sebe: »Pravijo, 
da je življenje največje bogastvo. Včasih pa se mi zazdi, da je vinograd še večje. Kot je rekel moj oče … 
Svetinja je. Prav je imel. Tudi mene veže na ta svet s tisočerimi čvrstimi in globokimi vezmi. Cviček je 
solza zemlje, znoja, sonca, žuljev. Utopi še tako črno žalost. Trta je najlepše drevo.«

Natoči in spije. Na dušek. Popraska se po bradi, z zamolklim glasom stisne iz sebe: Pijem, da bi pozabil, 
kako sem sam. Žena je v grobu, hči v Švici, sin v mestu v fabriki. Vinograd mu je deveta skrb. Ničesar ne 
čuti do njega. Rekel bi, da ga skoraj sovraži. Kanalja salamenska! Ti moja ljuba trtica! Vem, da zahtevaš 
celega človeka. S teboj se je treba pogovarjati; če ne, životariš kot človek, ki je sam. Mene dohajajo 
leta.«

Otepa se grenkih misli in skrbi, ki ga vse bolj gnjavijo. Kaj bo z vinogradom? Da bi izrinil neprijeten 
občutek, ki leze vanj, privre iz njega njegova najljubša pesem En starček je živel … V pesmi trepeta 
bolečina. Misel pa ga ponese v čas naprej, sicer oddaljen, toda v njem je že dolgo neverjetno živ … 
Vnuka bi rad imel, skupaj bi hodila v vinograd; prepričan je, da bi imel zanj več srca, kot ga ima sin. 
Skupaj bi se veselila obloženih trsov, živela bi z njimi. Tako je zamaknjen v svoje sanje, v podobe 
prihodnosti, svetle in prijetne, da je v sebi ves mehak, raznežen. 

A že ga stisne nov občutek, težak in oster, da se bolečina razsuje po njem. Pritisnejo sinove besede – 
pred dnevi mu jih je blebetal, ko ga je prosil za pomoč v vinogradu.

»Oče, vinograd je bil zame vedno nadloga. Do njega ničesar ne čutim. Tu ne bom krivil hrbta in se 
grizel v kolena. Našel bom dovolj ostro sekiro in posekal trse. Vse. Od prvega do zadnjega. Tako ti bom 
pomagala. Rešena bova te nadloge.«

Žan ne more preboleti teh besed. Da se sin z njimi sploh upa na dan! Kaj nima ne duše ne srca? Posekati 
ta zakladek, ki živi in raste v njem že več kot sedemdeset let. To pa je greh, ki vpije do neba. Teža mu 
sede na srce. Huda jeza se razplajha po njem. Roka se mu krčevito zatrese; nekoliko privzdigne klobuk, 
natoči in pije.

»Pijem, da bi pozabil sinove besede, da bi utopil samoto. Pijem, a se ne morem napiti. E, vinogradek! 
Ne bom šel še rakom žvižgat. Po sebi bom postrgal vso moč, ves pogum. Še ti bom stregel: jaz tebi, ti 
meni. Ob tebi je moje srce še mlado, čeprav je obraz zguban, lasje pa taki, kot bi zaspal na mrazu.«

Ozre se po vinogradu: v očeh je nekaj med ljubeznijo, jezo, tesnobo, strahom. Večer se poglablja, vanj 
spet prhne njegova pesem En starček je živel … Prepleta se z oglašanjem murnov, s šumenjem trav in 
vetra v pesem poletja. Žan poje s polno dušo, z odprtim srcem, da bi pregnal tesnobno misel, kaj bo z 
vinogradom, ko mu bodo pošle moči. Odganja resnico, da življenje odteka, ne more ga vkleniti in ne 
zdržati. Večer srka vase njegovo pesem, zato je še bolj vznemirljiv in skrivnosten.

Anica Zidar

Cviček je svojo pot v besedno umetnost našel že dolgo nazaj, predvsem je ta vinski posebnež opevan v 
pesniških delih. Njegov največji ambasador je pesnik Tone Pavček, ki je vinu in vinogradništvu, predvsem 
pa cvičku, posvetil veliko svojih del, izmed katerih je zagotovo najbolj znana Hvalnica cvičku. Na žalost v 
našem časopisu ni dovolj prostora za objavo vseh pesmi posvečenih cvičku, zato v tokratni izdaji 
objavljamo le pesem Oda cvičku avtorja Saša Đukića, Na križišču Avgusta Gregorčiča in pa čudovito, 
kratko prozno delo Anice Zidar z naslovom »En starček je živel …«. Upamo, da bo to delo mladim v opomin 
in spodbudo, da svoje starše podpirajo in jim pomagajo pri obdelovanju vinogradov ter mogoče nekoč 
tudi sami postanejo ponosni vinogradniki.

Zanimivo je, da cviček ni našel poti le v poezijo in prozo, temveč tudi v likovno in konec koncev celo 
filmsko umetnost. 

DOGA TEMPORE EX – CVIČKOREL je likovna kolonija, ki jo že od leta 2010 v sodelovanju z drugimi društvi 
organizira VTKD Cerklje ob Krki. Namen kolonije, na kateri vsako leto ustvarja okrog 20 umetnikov iz 
Posavja in drugih koncev Slovenije, je predvsem celodnevno slikarsko, kulturno in kulinarično druženje 
umetnikov in vinogradnikov v vinskih goricah. V tem kratkem času pa nastanejo prav zanimivi cvičkoreli. 
Cvičkorel je slikanje na akvarelni papir z vinom. Kot osnovna barva se uporablja cviček, za temnejše tone 
pa slikarji uporabijo modro frankinjo in gamay. Prav tako slikarji poslikajo vinske sode in njihove doge, ki jih 
potem skupaj s cvičkoreli razstavijo na dan kolonije in na drugih prireditvah. 

V sklopu letošnjega Tedna cvička je konec aprila tudi DV »Lisec« Dobrnič v sodelovanju z Društvom 
likovnikov Trebnje organiziralo slikarsko delavnico EKS TEMPORE – Dediščina na Liscu, kjer je bila 
priporočena tema kulturna dediščina vinogradniškega območja Lisec, udeleženci pa so lahko ustvarjali v 
vseh tehnikah. Na delavnici je sodelovalo 37 umetnikov, tako mlajših kot starejših, iz Slovenije in tujine, 
nastajali pa so tudi vinoreli.

Za konec naj omenimo še filmsko umetnost. Iz zanesljivih virov smo namreč izvedeli, da je cviček oziroma 
pesem o cvičku avtorja Saše Đukića z naslovom »Nalij mi cvička materinga« (pesem sicer izvaja najbolj 
znana dolenjska mama – Mama Manka z ansamblom Novi Spomini) svojo pot našla tudi v nadaljevanje 
legendarnega filma Milice, torej Milice 2. V filmu, v katerem bosta miličnika odigrala priljubljena Dolenjca 

Franci Kek in Sašo Đukić, v vlogi komandirja pa bomo videli tudi Matjaža Javšnika, bo igralska 
zasedba prepevala omenjeno pesem o cvičku. Vas zanima ob kateri priložnosti? Film, katerega 
snemanje je trenutno v polnem zagonu, bo v naši kinih na ogled že jeseni 2017.

VINSKE PRIREDITVE V NAŠI BLIŽINI    

CVIČEK V UMETNOSTI – BESEDNI, LIKOVNI, FILMSKI … 

     da je cviček odlično sredstvo proti staranju? 
Danes nekateri zdravniki priporočajo cviček celo v okvirih uradne medicine, seveda pa priporočilo velja v zmernih količinah oziroma kot dodatek k vsakodnevni 

prehrani, kot užitek pri kuharski umetnosti in kot zdravilni pripomoček.  

Ali ste vedeli, 

Znana Dolenjca, Franci Kek (Janez) in Sašo Đukić (Franci) 
bosta v filmu Milice 2 prepevala pesem o cvičku.

EKS TEMPORE – Dediščina na Liscu Brane Praznik, akril, 
Razpotje
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OBVESTILA IN SPLOŠNE 
INFORMACIJE ZA OBČANE 
IN OBISKOVALCE
Čas prireditve

Društvo vinarjev Trebnje je tudi letos organizator prireditve 45. 
Teden cvička, ki bo potekala v Trebnjem od 26. do 28. maja 
2017.

Zapora cest

Zaradi ureditve prostora in same prireditve bo na cestah Goliev 
trg in Gubčeva cesta (vse od Pizzerie Hom pa do Gostilne 
Pavlin) popolna zapora od četrtka, 25. 5. 2017, od 8. ure zjutraj 
pa vse do ponedeljka, 29. 5. 2017, do 17. ure. Zapore cest bodo 
še v Glavarjevi ulici, Režunovi ulici in delu Jurčičeve ulice 
zaradi povorke vinogradnikov. Povorka bo organizirana v 
petek, 26. 5. 2017, z začetkom ob 17.30, končana pa bo 
predvidoma ob 18.30. Glavarjeva ulica bo zaradi zbiranja 
vinogradnikov zaprta že ob 16.30.

Obvestilo krajanom Trebnjega

Krajanom Trebnjega sporočamo, da bo v času prireditve 
nočno dogajanje precej glasno, in sicer v petek, 26. maja 2017, 
in soboto, 27. maja 2017, do 2. ure zjutraj ter v nedeljo, 28. maja 
2017, do 22. ure. Prosimo vas za razumevanje.

Degustacija najbolje ocenjenih vin

Degustacija najbolje ocenjenih vin na ocenjevanju v okviru 45. 
Tedna cvička bo tudi letos potekala v nekdanji gostilni Grmada 
(Goliev trg 7). Predstavljena bodo vsa nagrajena vina vključno z 
oceno do tretjega mesta, pokušina vin bo trajala vse tri dni 
prireditve. Vinogradniška društva bodo svoja vina predstavljala 
v hramih in na stojnicah. V času prireditve se bodo predstavila 
tudi vinogradniška društva.

Srečelov

Tudi letos bo v sklopu dogajanja potekal srečelov, in sicer z več 
kot 2000 dobitki, obogaten bo s privlačnimi in praktičnimi 
nagradami. Glavni dobitek bo letos še večji in še bogatejši!

Za najmlajše

Tudi letos bo poskrbljeno za vaše najmlajše, in sicer za stavbo 
Pošte Trebnje. 

Catering/zdravstvena skrba/varovanje 
/sanitarije

Za dobro pijačo in jedačo bo tudi letos poskrbelo gostinstvo 
Catering Kotur iz Ribnice. Za zdravniško oskrbo bodo poskrbeli 
zdravstveni delavci iz Zdravstvenega doma Trebnje. Varovanje 
prireditve bo v domeni varnostnikov iz podjetja Varnost Arh iz 
Komende. 

Za stranišča, ki bodo nameščena v vzhodnem delu parka 
in ob cesti, ki vodi na železniško postajo, bo poskrbelo 
podjetje Vigrad Celje. 

Sklop dogodkov OBČINA TREBNJE 
PRAZNUJE (10. junij–1. julij 2017)
50. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov 
(10.–17. junij 2017)

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje s pomočjo posameznikov in 
ljubiteljev naivne umetnosti ter njihovega entuziazma skrbi za 
ohranjanje del naivnih umetnikov iz več kot 40 držav. Letošnje 
jubilejno leto bo zaznamovano s številnimi dogodki in bogatim 
spremljevalnim programom, ki bo razporejen skozi celo leto. Sam 
tabor pa bo letos postregel z nekaj novostmi, vsaj kar se tiče udeležbe 
umetnikov. 

Več informacij na 07/348 21 06

29. prireditev »IZ TREBANJSKEGA KOŠA« 
(16.–18. junij 2017) 

Osrednja tradicionalna turistična prireditev, ki jo letos pripravljamo že 
29. leto, bo še bolj privlačna in raznovrstna, saj snujemo bogat 
kulturni, kulinarični in glasbeni program. Čaka vas tematsko 
dogajanje! 

V petek boste lahko v središču Trebnjega spoznali zanimive 
dejavnosti naših mladih podjetnikov in obrtnikov, pripravljamo 
koncerte za vse generacije in poseben modni dogodek.

V soboto bodo Trebnje oziroma Praetorium Latobicorum znova 
obiskali Kelti in Rimljani! Šolarji bodo svojo domišljijo in ustvarjanje 
prelili na papir, pozdravil nas bo cesar Teodozij, spoznavali bomo 
antično telovadbo, se pomerili s 'falango', s Kelti kuhali 'ričoto' in ob 
kulturnem kotlu pričakali veliko rimsko povorko, kjer se bodo 
predstavila vsa trebanjska društva, večer pa zaključili z glasbeno 
skupino ČUKI. 

V  nedeljo se bodo po že 13. trebanjskem kolesarskem maratonu Dana 
v različnih zabavnih in domiselnih igrah pomerili predstavniki 
posameznih krajevnih skupnosti v občini Trebnje, za ostale obis-
kovalce pa pripravljamo še posebno presenečenje!

Vabljeni, da se nam pridružite ob začetku poletja in skupaj z nami 
zaženete časovni stroj.

Več informacij na 07/348 11 28

9. praznik Občine Trebnje (22. junij 2017)

Letošnji 9. praznik Občine Trebnje se bo odvil 22. junija ob 19. uri. V 
okviru občinskega praznika bo potekala slavnostna seja Občinskega 
sveta Občine Trebnje s podelitvijo priznanj in plaket. Prireditev bo 
letos v obnovljenem Kulturnem domu Velika Loka. 

Več informacij na 07/348 11 04

Baragovi dnevi (30. junij–1. julij 2017) 

Praznovanje Baragovega spominskega dne bo letos posvečeno 
predvsem našemu rojaku, pokojnemu metropolitu in ljubljanskemu 
nadškofu dr. Alojziju Šuštarju, saj se spominjamo njegove 10. 
obletnice smrti. Že v četrtek, 1. junija 2017, bo zato ob 8. uri v Baragovi 
dvorani v Trebnjem simpozij o delu nadškofa dr. Alojzija Šuštarja na 
cerkvenem in družbenem področju. 

Praznovanje Baragovega spominskega dne bo tradicionalno, in sicer 
bo v petek, 30. junija 2017, ob 19. uri v župnijski cerkvi v Trebnjem 
potekala maša, ki jo bo vodil nadškof metropolit  msgr. Stanislav Zore 
OFM, zvečer ob 20.15 pa bo v Baragovi dvorani potekala še slavnostna 
akademija s pozdravom župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica in 
slavnostnim govorom direktorja Zavoda svetega Stanislava dr. 
Romana Globokarja. V okviru slavnostne akademije bodo v Baragovi 
galeriji ponovno na ogled posamezni deli razstav o škofu Frideriku 
Ireneju Baragi in nadškofu dr. Alojziju Šuštarju. Tradicionalni pohod 
po Baragovi spominski poti z začetkom pri župnijski cerkvi v Trebnjem 
bo v soboto, 1. julija 2017, ob 7. uri, sodeloval pa bo tudi Trebanjski 
občinski pihalni orkester.  

Več informacij na 031/346 981

Slovo poletju Trebnje 
(25.–27. avgust 2017)
Gre za tridnevni festival, ki je osvojil srca tako prebivalcev občine 
Trebnje kot tudi ostalih. V okviru festivala, ki je na sporedu ob koncu 
poletja ter se odvija na parkirišču za Hotelom Opara in pošto v 
Trebnjem, se prepletajo zabava, glasba, šport, kulinarika, ustvar-
jalnost, dobrodelnost in dobra družba. Organizatorju prireditve, 
Krajevni skupnosti Trebnje, vedno znova uspe povezati mnoge 
posameznike, društva in zavode, ki združijo moči ter s svojimi 
kakovostnimi vsebinami poskrbijo, da je pestro dogajanje namenjeno 
obiskovalcem vseh okusov in starosti. 

Več informacij na https://www.facebook.com/slovopoletjutrebnje/

Razhodnja (11. november 2017)
Razhodnja je tradicionalna zaključna prireditev Levstikove poti od 
Litije do Čateža, ki jo vsako leto pripravlja Turistično društvo Čatež. Na 
končni točki pohoda se odvija pester kulturni program, v okviru 
katerega se zvrstijo številni domači čateški izvajalci, kamor sodi tudi 
gledališka skupina P.L.I.N., ki nas s svojimi vragolijami redno nasmeji in 
je zadnja leta nepogrešljiva. Ob zvokih narodnozabavne glasbe pa se 
lahko okrepčate z domačimi dobrotami, toplim čajem in kapljico 
rujnega. 

Več informacij na 041 649 351 (Levstikova pot) in 040 292 660 
(Razhodnja)

CVIČKU ODA

Dokaj je v naših kevdrih vina,
al' nobeden ne prevzame pivca,
kakor cvička ga milina.
 
Njegova slast prevzame ti oblast,
ob zalogaju krepkem
hudi rudečica na obraz bledico krast.
 
Mehko je telo, a pri srcu je toplo.
Z vsem' zameram' najbolj krut sovrag
postane zvest ti pivski brat.
 
Zatorej, če je v njemu moč, ki spravlja,
sleherni, ki ve, da dobro še med nami je,
naj z odprtimi rokami ga pozdravlja.

Sašo Đukić 

NA NEKEM KRIŽIŠČU

Nežen vonj
ciklame v vetru,
poleg žuboreč izvir
na križišču za Gradišče
se ponuja,
da zvečer
ti odvzame vso težino
črnih misli o nočeh
in nakaže
smer po poti
tja,
kjer se še v temi sonce 
nizko nad bokale
sklanja,
in kjer željam 
rimsko cesto
modra frankinja poklanja ...

Avgust Gregorčič

Napovednik prireditev v občini Trebnje v letu 2017

ZAHVALA
Teden cvička in Zveza društev vinogradnikov Dolenjske letos 
praznujeta 45 let. Vsem društvom vinogradnikov s 
predsednicama in predsedniki zato ob visokem jubileju 
iskreno čestitamo in se jim hkrati zahvaljujemo za pomoč pri 
organizaciji in sodelovanje pri izvedbi 45. Tedna cvička v 
Trebnjem. 

Hvala vam: VTKD Cerklje ob Krki – Melita Oštrbenk, VTSD 
Debeli hrib – Jože Zadražnik, DV Dolenjske Toplice – Brane 
Fabijan, DV Dolina-Jesenice – Slavko Bizjak, VTD Gadova Peč 
– France Kus, DV Grčevje – Jože Kocjan, DV Janez Trdina - 
Brusnice - Gabrje – Anton Deželan, DV Kostanjevica na Krki – 
Stane Tomazin, DV Malkovec – Uroš Flajs, DV Mirna – Iztok 
Štolfa, DV Mirna Peč – Zvonko Papež, DV Mokronog – Toni 
Bulc, DV Podbočje – Franc Grubič, DV Podgorje – Aleš Pavlin, 
DV Raka – Alojz Šiško, DV Sevnica-Boštanj – Jože Simončič, 
DV Straža – Srečo Kovačec, DV Studenec – Branko Arih, DV 
Suha krajina – Anton Koncilja, DV Šentjanž – Renata Kuhar, DV 
Šentjernej – Jurij Krštinc, DV Šentrupert – Stane Grm, DV 
Škocjan – Franci Matko, DV Šmarjeta – Simon Štukelj, VD Štuc 
Šmartno pri Litiji – Jožef Zadražnik, DV Trebelno – Zvone 
Kotnik, DV Trška gora – Jože Bašelj, DV Veliki Trn – Jernej 
Žaren, DV Vinji Vrh-Bela Cerkev – Jože Košak.

Velika hvala in iskrene čestitke tudi našemu predsedniku 
Matjažu Jakšetu, vsem nam in naši zvezi pa še na mnoga leta!

Anica Maraž, predsednica DV »Lisec« Dobrnič 
Jože Štepec, predsednik VTD Čatež pod Zaplazom  
Darko Bartolj, predsednik DV Trebnje
Miran Jurak, podpredsednik ZDVD

     da je sorodnik – torej prednik – vseh današnjih sort muškat?  
    To dejstvo dokazujejo najnovejše raziskave genetskega zapisa trt. 

Ali ste vedeli, 

EKS TEMPORE – Dediščina na Liscu Josip 
Volović (Karlovec), vinorel, Tihožitje s špehom

EKS TEMPORE - Dediščina na Liscu Brane 
Praznik, akvarel, Zidanica proti cerkvi
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KOLOFON
Priložnostna izdaja časopisa Srce Dolenjske v sklopu prireditve 45. Teden 
cvička v Trebnjem 2017, maj 2017

Izdajatelj: Društvo vinarjev Trebnje, Kresna ulica 12, 8210 Trebnje in Občina 
Trebnje, Goliev tg 5, 8210 Trebnje

Uredništvo: Mateja Zupančič

Lektorica: Joži Sinur

Slikovni material so prispevali Občina Trebnje in občine Dolenjske ter Posavja 
(navedene na strani 2), Boštjan Župevc, Brane Praznik, Dolenjski list, GLST, 
Marko Vidmar, Milan Simčič, Milan Sotlar, M.L., Primož Bregar, studioViba, 
Tanja Šepec, Tea Miklič, Tomaž Levičar, Vinske kleti Kozlevčar, Kresal in Stopar 
ter posamezniki.

Grafična realizacija in tisk: Izdajanje časopisov Jože Dolinšek s.p., Strmec 19, 
1273 Dole pri Litiji

 Distribucija: Pošta Slovenije

 Naklada: 32.000
 Ponatis posameznih delov ali celote časopisa za objavo v   
 drugih medijih je mogoč samo s pisnim dovoljenjem izdajatelja 
 in uredništva.

ZNANI SLOVENCI O CVIČKU – MALO 
ZA ŠALO, MALO ZARES
Znane Slovence smo povprašali, kakšna je njihova prva 
asociacija na besedo cviček, in tukaj so njihovi odgovori …

»Radost in veselje, ki do sreče te 
popelje!«

Mama Manka

»Ogromen je nabor asociacij na 
cviček. Predvsem pozitivnih. Da bi 

zožil izbor, sem povprašal 
devetletno hčerko Gajo: "Kaj pride 

tebi na misel ob besedi 'cviček'?"  
Gaja: "Oči."  ... Tu taku je.«

Franci Kek

»Dobra družba, široko srce, 
pozitivna misel in dober namen. 
To so pojmi, ki se mi najprej 
prikažejo v mislih, ko pomislim na 
cviček.«

Jasna Kuljaj

»Prva asociacija na besedo cviček 
je Dolenjska. Kjerkoli po Sloveniji 

sem bil, vsak nas prepozna po 
odlični pridelavi cvička in na to 

smo lahko ponosni!«

Miha Zarabec

»Ob besedi cviček najprej 
pomislim na Dolenjce in na 
njihove ljube zidan'ce, kjer se 
obvezno spije vsaj nekaj kozar-
čkov, saj je ravno v tej zidan'ci 
cviček letos najboljši. Ker vina ne 
pijem, takrat raje kakšno zapojem, 
da ne užalim gospodarja.«

Rebeka Dremelj

»Bolš Parkinsonova kot pa 
Alzheimerjeva oziroma bolš ga je 
mal polit kot pa ga pozabit spit.«

Tilen Artač

»Prva asociacija na besedo cviček 
… pri nas na Gorenjskem pravijo: 
»Če piješ cviček, adijo tiček!«, 
ampak seveda je to mišljeno v šali. 
Drugače je ena prvih asociacij na 
cviček kar Dolenjska, kjer cviček 
pridelujete. Sončni grički s 
cerkvicami in zaplatami 
vinogradov, ki skrivajo prelepe 
zidanice. Ob dobrem vinu pa je 
hitro dobra glasba in obratno. Še 
ena od asociacij, ki se nam tudi 
poraja, je slovenskost. Cviček je 
slovenski, kot narodnozabavna 
glasba. In ponosni smo na to!«

Ansambel Saša Avsenika

PO STOPINJAH DEDIŠČINE IN 
CVIČKA V TREBNJEM V ČASU 45. 
TEDNA CVIČKA 
ź Ogled Galerije likovnih samorastnikov Trebnje (27.–28. 5. 

2017 od 14.–19. ure; 07 348 21 06)

ź Obisk prodajalne in proizvodnje Dobro-
te Dolenjske – Evropske destinacije 
odličnosti EDEN »2015 Runner up« v 
Trebnjem (26.–27. 5. 2017 od 8.–22. ure, 
28. 5. 2017 od 12.–18. ure; 05 997 17 38) 

ź Ogled ribnika Blato (27.–28. 5. 2017 od 
14.–19. ure; 041 315 135)

ź Ogled etnološke zbirke v toplarju Florijan na Blatu (27.–28.  5. 
2017 od 14.–19. ure; 031 304 206)

ź Doživetje v muzeju na prostem – Jurjeva domačija na 
Občinah (27. 5. 2017 od 8.–12. ure; 031 520 721)

ź Ogled osrednje romarske cerkve Matere Božje na 
Dolenjskem – Čatež na Zaplazu (26.–28. 5. 2017 od 9.–19. ure; 
031 326 403)

ź Degustacija in ogled vinske kleti Stopar na Čatežu (26. 5. 
2017 od 9.– 8. ure; 040 844 091)

ź Degustacija in ogled vinske kleti Kresal – kraljice cvička 
2004 v Veliki Ševnici – zaselek Črni potok (27. 5. 2017 od 9.–14. 
ure; 041 597 410)

ź Degustacija cvička na izletniški kmetiji Obolnar v Dolenji 
vasi pri Čatežu (28. 5. 2017 od 10.–16. ure; 041 622 934)

ź Ogled vinske kleti Kozlevčar v Gorici na Medvedjeku (28. 5. 
2017 od 12.–16. ure; 031 388 388)

ź Vinogradniški dom Čatež – ogled laboratorija in 
degustacija cvička (26.–28. 5. 2017 od 13.–16. ure; 031 614 699)

Za več informacij o programu in prireditvah se obrnite na 
TIC Trebnje, 07/34-81-128 ali obiščite 
www.zdvd.si,
www.facebook.com/tedencvicka,
www.trebnje.si,
www.facebook.com/obcina.trebnje.

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje vabi na ogled samorastniške 
umetnosti.

V vinski kleti Kozlevčar vam ne bo dolgčas.

Dobrotka vas vabi v prodajalno Dobrote Dolenjske.

Doživite preteklost v muzeju na prostem – Jurjevi domačiji.

Pridite v vinsko klet Stopar na kozarček rujnega.

Ribnik Blato in Toplar Florijan – idealno okolje za piknike in rekreacijo 

Poizkusite cviček vinske kleti Kre-
sal.

Notranjost mogočne cerkve Ma-
tere Božje na Čatežu na Zaplazu 
je resnično vredna ogleda.

»Cviček je veliko več kot samo 
alkoholna pijača. Je ponos in 

tradicija, v katerih se skrivata trdo 
delo, znanje in predanost. Je 

druženje in združevanje. Seveda 
pa je tudi veselje, v katerem se 

skriva veliko užitkov in lepih 
spominov.«

Dejan Vunjak

     kdo sta Gorgi in Cvičko? 
Maskoti Gorgi in Cvičko sta polha, ki sta bila ustvarjena na javnem natečaju kot maskoti prireditve Teden cvička. Avtorja predloge sta Samo in Damjana Bihar. 

Polha predstavljata dva prijatelja oziroma prijateljstvo in družabnost, oblečena pa sta v rdečo majico. Na žalost se maskoti nista obdržali kot maskoti Tedna cvička. 

Ali ste vedeli, 

“Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!“


