… Dolenjska zemlja ne sanja ljubezni, ona je ljubezen sama. Nikjer ni svet tako lep, kakor tukaj. Nikjer niso trave tako
zelene, kakor tukaj. In nikjer nimajo takšnega vina, kot je cviček. (Tone Pavček)

Srce Dolenjske
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Častni odbor 44. Tedna cvička
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Teden cvička skozi čas (1978–2016)
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Organizatorji in cvičkova
eminenca vas pozdravljajo

6

Občane Trebnjega smo vprašali

7
8

Kakšna je vaša prva asociacija
na besedo cviček?/Napovednik
prireditev v občini Trebnje v letu
2016
Namig za premik v času 44. Tedna
cvička/Nagradna igra

PROGRAM 44. TEDNA CVIČKA
4. 5. 2016

Predstavitev zbornika 44. Tedna cvička
v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje

TRIDNEVNA OSREDNJA PRIREDITEV
Petek, 6. 5. 2016
17.30
povorka vinogradniških društev Dolenjske
19.00
svečana otvoritev 44. Tedna cvička
20.00
zabavni program z ansamblom POGUM
21.00
razglasitev kralja cvička
21.30
imenovanje ambasadorja cvička
Sobota, 7. 5. 2016
10.00
tematska okrogla miza (CIK Trebnje)
18.00
sprejem vinske kraljice Slovenije in lokalnih
vinskih kraljic Slovenije pri županu Občine Trebnje
in predsedniku ZDVD
20.00
zabavni program z ansamblom MODRIJANI
21.30
izbor in razglasitev 18. cvičkove princese
predstavitev lokalnih vinskih kraljic Slovenije
pozdrav vinske kraljice Slovenije
Nedelja, 8. 5. 2016
14.00
skupščina ZDVD (predavalnica, CIK Trebnje)
14.00 do 17.00 nastopi glasbenih skupin vinogradniških društev
14.30 do 15.00 prihod in sprejem cvičkovega vlaka iz Ljubljane
podelitev priznanj: šampion ocenjevanja in velikih
zlatih medalj
17.00
zabavni program z ansamblom ZIDANIŠKI KVINTET
VES ČAS PRIREDITVE: DEGUSTACIJA NAGRAJENIH VIN NA
GOLIEVEM TRGU 7
SPREMLJAJOČE PRIREDITVE
7. 5. 2016

Pohod po Slakovi poti, Trška Gora

20. 5. 2016

Mali festival modre frankinje in odprta grajska kuhna v Sevnici

27./28. 5. 2016

Praznik vina, kruha in »suhega« sadja v Kostanjevici na Krki

9. 6. 2016

Festival Modre frankinje na Gradu Sevnica
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Lejpšiga hriba nej, ku je naš griček, bulšega vina nej, ku je naš cviček. (Dolenjska narodna)
Spoštovani pridelovalci cvička in obiskovalci
Tedna cvička 2016!

Vino in vinogradništvo imata za Slovenijo
in Dolenjsko poseben pomen. Ta se ne meri
samo v vrednosti proizvodnje vina, pač pa je
vino pomemben del naše kulture, tradicije
in načina življenja, hkrati pa je vinogradniški
značaj slovenskega podeželja pomemben za
razvoj turizma.
V vinorodnem okolišu Dolenjska je v register
pridelovalcev grozdja in vina vpisanih 1500
ha vinogradov, na katerih se lahko prideluje
cviček. Letno se pridela okoli 4,5 mio litrov
cvička, ki ga prideluje 6800 pridelovalcev.
Dejanska raba zemljišč izkazuje sicer skoraj
2200 ha vinogradov, vendar je del površin
namenjen lastni porabi.

Spoštovane vinogradnice in vinogradniki, ljubiteljice in
ljubitelji dobre vinske kapljice!

ra vinogradov, povezanost vinogradnikov
in vinarjev za nastop na trgu in promocijo
vina ter s tem povečala stopnja profesionalizacije. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za razvoj vinogradništva in
vinarstva izvaja vrsto ukrepov: podpore obnovi vinogradov, investicijam v vinogradništvu in vinarstvu ter podpore za mlade
prevzemnike kmetij, podpore za kmetijsko
okoljski ukrep za vinogradništvo, podpore
na površino za območja z omejenimi dejavniki, po novem pa so vinogradi upravičeni tudi do neposrednih plačil na površino.
Vendar pa je za pridobitev podpor potrebno
izpolnjevati pogoj glede minimalne velikosti
proizvodnje.
Cviček je z zakonodajo EU zaščitena označba porekla, ki nosi v sebi zgodovinsko izročilo, kulturo, posebnosti pridelave in sporočilo
ljudi, ki tu živijo. Čestitke in priznanje vsem
pridelovalcem in organizatorjem, ki negujete tradicijo in promocijo cvička tudi skozi
prireditve ob vsakoletnem Tednu cvička, ki
je osrednja dolenjska vinarska prireditev,
hkrati pa tudi ena najbolj množičnih v Sloveniji.

Dolenjski vinorodni okoliš ima zelo razdrobljeno pridelavo, saj je kar 94 % vinogradov mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na
manjših od pol hektara. Zato bi bilo pomem- Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
bno, da bi se izboljšala velikostna struktu- prehrano
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društvom za izjemno delo, ki ga opravljate na
področju napredka in izobraževanja v vinogradništvu. Tudi številni vinogradniki iz naših vinskih
goric ste spoznali, da brez organiziranega in
strokovnega pristopa ni pričakovanega napredka. Z novim znanjem, novimi tehnološkimi programi in predanim delom v vinogradu in kleti
tudi v našem okolju pridelujete vina, ki so nam
v ponos in razveseljujejo številne ljubitelje dobre
Grški filozof Plutarh je zapisal: »Med pijačami vinske kapljice doma in po svetu. Slava vinom
najkoristnejše, med zdravili najokusnejše in med naših pridelovalcev na veke.
hrano najprijetnejše je vino«.

V veliko čast si štejem, da Trebnje po 36 letih
znova gosti Teden cvička. Hvala vsem trem
vinogradniškim društvom – Trebnje, Čatež in
Lisec – za sprejem organizacijskega izziva tako
velike in pomembne prireditve. Hvala županom
vse od Brežic do Grosupljega pa tja od Dolenjskih Toplic do Šmartnega pri Litiji za podporo
in pomoč. Vzemite si čas za druženje in povezovanje, katerih rezultat naj bo nov zagon tako
na gospodarskem kot tudi vinogradniškem področju. Upam in verjamem, da bomo odlični
gostitelji in da se boste v Trebnjem počutili izjemno.

Cviček, naš posebnež, je cenjen v vsej Sloveniji in širše, zato upam, da tudi mladi prepoznajo gospodarsko priložnost v vinogradništvu in
zidaniškem turizmu. Naši očetje in dedi so v
vinskih goricah neizmerno uživali in verjamem,
da lahko le-te tudi zdajšnji generaciji 20+ dajo
primerno zavetje, bodisi za sprostitev ali celo
poslovne priložnosti.
Naj zaključim z zadnjo kitico Zdravljice, ki naj bo
hkrati prijazno povabilo na 44. Teden cvička v
Trebnjem:
Nazadnje še, prijatlji,

Zahvaljujem se občinskim svetnikom Občine
Trebnje za soglasno podporo. Prepričan sem,
da je naš prispevek najbolje naložen denar v
promocijo in razvoj občine Trebnje.

kozarce zase vzdignimo,
ki smo zato se zbrat’li,
ker dobro v srcu mislimo;
dókaj dni
naj živí
vsak, kar nas dobrih je ljudi!

Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje in
Velika zahvala tudi Zvezi društev vinogradnikov predsednik organizacijskega odbora 44. Tedna
Dolenjske za podporo pri organizaciji in vsem cvička

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

mag. Miran Stanko
župan Občine Krško

Dušan Skerbiš
župan Občine Mirna

Andrej Kastelic
župan Občine Mirna Peč

Anton Maver
župan Občine Mokronog -Trebelno

Gregor Macedoni
župan Mestne občine Novo mesto

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

Rajko Meserko
župan Občine Šmartno pri Litiji

Franc Škufca
župan Občine Žužemberk

Jože Kapler
župan Občine Škocjan

mag. Bernardka Krnc
županja Občine Šmarješke Toplice

Dolenj’c pa mora znati svoj vinograd obdelovati. Če tega ne bi znal, bi cviček zaman drugje iskal. (ljudski pregovor)

Teden cvička skozi čas (1978–2016)
Izjave iz Dolenjskega lista v letih 1978–2012
KRŠKE NOVICE
PO SLOVENSKO – V Kostanjevici je bil dolenjski praznik, če že ne kar slovenski. Imenujejo
ga Cvičkarija. Stric Pepi, ki si je šel pogledat to
reč in se malo pozabavat, je opazil najmanj
tri zanimive stvari. V oči mu je padel natakar,
ki je imel za vratom privezanega metuljčka v
barvah ameriške zastave. Fino, ameriško. Pustil je pijačo za poznejše čase in se napotil pogledat, kaj vse prodajajo. Zanimali so ga sodi,
saj tudi sam nekaj pridela. Cena sodov je bila
v markah. Fino, nemško. Kupil ni nič, saj toliko denarja nima, za dva deci pa je le še bilo.
Ena gospa je rekla, da bi morali ženske
Cviček so še prodajali v tolarjih. Slovenskih.
pravočasno opozoriti, kaj jih te dni čaka. Mno(Dolenjski list, 3. junij 1993, št. 22)
gi možje bodo imeli ob večernih urah važne
Ena gospa je rekla, da je cviček veliko močnesestanke. Pri “Cvičkariji” …
jše vino kot belokranjska črnina. Do te ugoto(Dolenjski list, 15. marec 1979, št. 11)
vitve je prišla na podlagi podatkov odvzetih
Ena gospa je rekla, da Dolenjcem standard
vozniških dovoljenj na poti iz metliške vigredi
očitno ni padel, čeravno so uradne ugotovitve
oz. kostanjeviške cvičkarije.
drugačne. Na Cvičkariji, kjer so točili vino po
(Dolenjski list, 2. junij 1994, št. 22)
100 din, se je vse štiri dni trlo gostov. Cviček je
Ena gospa je rekla, da bo cvičkarija največtekel v potokih …
ja prireditev ob 1. maju. Nekateri bi radi še
(Dolenjski list, 26. marec 1981, št. 13)
cvičku spremenili barvo.
Ena gospa je rekla, da se ni čuditi rezultatom,
(Dolenjski list, 24. april 1997, št. 16)
kakršni pač so v gospodarstvu in drugod.
Komaj sta minila dan žena in dan mučenikov, M. I. v članku »S cvičkom, princeso in kralki so ga tudi začeli domala povsod slaviti, že je jem«:
»/…/ Znano je namreč, da se med napena obzorju Cvičkarija …
tim pričakovanjem kozarček cvička še kako
(Dolenjski list, 7. marec 1983, št. 11)
Marjan Bauer v članku »Še malo, pa bi cvička zmanjkalo«:
»Očividci trdijo, da je gostom zadnjega, nedeljskega dne “Tedna dolenjskega cvička” uspelo zliti vase ali pa mimo ust kar 7000 litrov
te dragocene tekočine. Poznavalci se boje,
da je ves lanski cviček že popit, pridelovalci
jih tolažijo, da na mizo še niso položili vseh
bokalov. /…/ Na koncu je treba napisati, da je
to edini teden na svetu, ki v splošno zadovoljstvo traja samo tri dni.«
(Dolenjski list, 23. marec 1978, št. 12)

prileže. V soboto so ga res točili v majhne
kozarčke in ne v velike kot včasih. Po zadnjih
velikih zakonodajnih uspehih dolenjskih vinogradnikov je cviček namreč postal nadvse
cenjena in plemenita pijača, ki jo je drugače
kot “po gosposko” kar greh piti. /…/«
(Dolenjski list, 31.maj 2000, št. 22)
KRŠKE NOVICE
ZMEREJ NAROBE – Na prireditvah v sklopu
31. Tedna cvička v Kostanjevici na Krki so
imeli dovolj pijače, seveda veliko vina, kajpada mnogo cvička. Ljudje so pili pijačo, seveda
veliko vina, kajpada mnogo cvička. Ker so bili
doma nekje drugje in ne na prireditvenem
prostoru, so se morali domov peljati. Dandanašnji se to dela z avtom. In dandanašnji
deluje tudi policija. Tako je policija delovala
tudi prejšnji petek. Na Križaju je bilo veliko
policistov in so ustavljali voznike, tudi tiste,
ki so se vračali s cvičkarije. Če ne greš na
cvičkarijo in ne piješ, so jezni organizatorji, če
greš in piješ, to ni všeč oblasti. Naj ta svet razume, kdor more!
(Dolenjski list, 19. maj 2003, št. 22)

Ena gospa je rekla, da je s kozarcem cvička v
roki še avtocesta vse bližje.
(Dolenjski list, 28. maj 2009, št. 21)
Jože Zgaga
»Letošnji Teden cvička zaradi sobotnega
hladnega vremena ni presegel lanskega števila obiskovalcev, je bil pa rekorden zaradi
števila udeležencev petkove povorke, števila
sodelujočih društev s hrami in (ne)pričakovano tudi zaradi obiska politikov na tej prireditvi.
Ker se je zgodila le teden dni pred evropskimi
volitvami /…/«
(Dolenjski list, 4. junij 2009, št. 22)

NOVOMEŠKA KRONIKA
TEDEN – Tudi tista trditev, da so organizatorji
Tedna cvička to tradicionalno prireditev skrajšali na vsega petek in soboto, ne drži. Cvičkovo rajanje se je namreč začelo že v nedeljo, ko
so je na Trško goro po Slakovi poti podalo kakih 500 pohodnikov. Od nedelje pa do sobote
pa je en teden, kakor koli obračamo. Čeprav
se v ponedeljek, torek, sredo in četrtek ne
dogaja nič posebnega, lahko ta teden vseeno
mirno razglasimo za teden cvička, saj ga, če
Ena gospa je rekla, da bi bilo dobro referen- ne drugje, srkamo doma, ko si zdravimo žulje
dum za Dolenjsko narediti kar na cvičkariji, od nedeljskega pohoda.
kjer bo udeležba boljša kot na voliščih 22. (Dolenjski list, 10. maj 2012, št. 19)
junija.
(Dolenjski list, 29. maj 2008, št. 22)

Dekle na oknu vinskega hramčka (DV Šent- DV Gadova peč na povorki 43. Tedna cvička. Pogostitev po skupščini ZDVD v kleti Veseli vinogradnik VSDT Debeli hrib na 43.
kostanjeviškega samostana 31. 5. 2015.
jernej) na 43. Tednu cvička v Kostanjevici Foto: Milan Simončič
Tednu cvička.
Foto: Milan Simončič
na Krki, 29. 5. 2016. Foto: Milan Simončič
Foto: Milan Simončič

DV Boštanj in DV Raka na povorki 43. Tedna Na mladih svet stoji – DV »Lisec« Dobrnič Vinogradniki s prapori na 43. Tednu cvička. Veselo dogajanje na kostanjeviškem trgu v
Foto: Milan Simončič
okviru 43. Tedna cvička.
na 43. Tednu cvička.
cvička.
Foto: Milan Simončič
Foto: Milan Simončič
Foto: Milan Simončič

Pogled nazaj: 8. Teden cvička v Trebnjem leta 1980
Strokovno pester in raznolik 8. Teden cvička
se je 26.–27. aprila 1980 odvijal v Trebnjem,
v takrat novem obratu družbene prehrane
v Trimu. Dvodnevno dogajanje so začeli s skupščino Društva vinogradnikov Dolenjske, temu je sledila še uradna otvoritev
in podelitev nagrad. V nedeljo so pripravili
strokovno predavanje o vinogradništvu in kletarjenju, oba dneva pa je potekala pokušina
najbolje ocenjenih vin. Prireditelji so izvedli
pomembno novost, saj so omogočili nakup
ustekleničenih nagrajenih vin.

Prireditev so sprva načrtovali izvesti že marca
na Mirni, a so jo prestavili. Ob tem so prireditelji
napovedali spremembo utečenega programa,
poudarek naj bi namenili strokovnim predavanjem in pravilni, strokovni pokušini vin.
Tit Doberšek, eden izmed idejnih pobudnikov
za ustanovitev Društva vinogradnikov Dolenjske, je zapisal: »Tako bo Teden dolenjskega
cvička na bolj strokovni pa tudi komercialni
ravni, kar bo vinogradnikom in potrošnikom
brez dvoma le v korist, ki bo trajnejšega pomena« (Dolenjski list, 1980, št. 10).

Strokovno ocenjevanje vin je potekalo 22.
februarja v Trebnjem, kjer je komisija ocenila 125 vzorcev cvička in izrazila navdušenje
nad njegovo kakovostjo. Odlično ocenjenih
cvičkov (s 14,5 točke in več) je bilo 55.
Tit Doberšek je v vinogradniški rubriki Dolenjskega lista zapisal: »Visoka in množična
kakovost tako velikega števila preizkušenih
vzorcev tega ocenjenega vina je brez dvoma
dovolj utemeljena podlaga za zahtevo, naj se
dolenjski cviček uvrsti med kakovostna vina
z geografskim poreklom in popravi krivični

predpis, kakor zahtevajo dolenjski vinogradniki, ki jih zastopa Društvo vinogradnikov Dolenjske.« (Dolenjski list, 1980, št. 10).
Vir: 42. Teden cvička, maj 2014, Kostanjevica
na Krki
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Ni ga na svetu lepš’ga kotička, kot griči so naši, deželica cvička. (Jure Murn)

Organizatorji in cvičkova eminenca vas pozdravljajo
44. Tednu cvička
v pozdrav
Po šestintridesetih letih
se prireditev Teden cvička zopet vrača v Trebnje,
v objem Temenice in zavetje gričev z vinogradi.
Če primerjamo takratni in
današnji čas, lahko ugotovimo, da so v tem obdobju nastale mnoge spremembe. Na ocenjevanju
pred šestintridesetimi leti so dali vinogradniki v
oceno 125 vzorcev cvička, po šestintridesetih letih
pa 1224 vzorcev vin, od tega 527 vzorcev cvička.
Na pred izboru v okviru vseh društev pa je bilo
verjetno ocenjenih preko 4000 vzorcev. Sporočilo
teh številk si lahko pojasnjujemo s tem, da je želja
po kakovostni rasti v pridelovanju cvička in ostalih
dolenjskih vin še kako močna. Dolenjski vinogradnik je odreagiral na kakovostno odličen letnik in z
veliko željo in slo poskusil pridelati kar najboljše.
Potreba po pridobivanju novega znanja je bila in
je vedno prisotna, kar pa je prav gotovo največji
garant, da prihodnost ni vprašljiva, saj sta znanje
in tradicija največji kapital dolenjskega vinogradništva.

sec Dobrnič in Čatež pod Zaplazom. Vesel sem
sodelovanja občine Trebnje in podpore župana
Alojzija Kastelica. Iskrena zahvala vsem, ki soustvarjate to veličastno prireditev. Hvala tudi vsem
občinam iz prostora cvička za njihove prispevke
ter sponzorjem in donatorjem. Čestitam vsem
dobitnikom medalj in priznanj. Čestitam tudi
novim dosežkom in laskavim nazivom kralj cvička, cvičkova princesa in ambasador cvička - moj
poklon in spoštovanje. Vsem želim doživeto in
nepozabno leto, odeto v grozd sreče in veselja.
Zahvala velja dosedanjemu kralju cvička Francu
Kobetu, 17. cvičkovi princesi Evi Somrak in ambasadorju cvička Janezu Živiču. Hvala za vaš trud,
čas in dobro voljo, ki ste jo pri opravljanju vašega
poslanstva prinašali v naše vrste.
In ne nazadnje še pr’jatli, poveselimo se skupaj,
nazdravimo z novim kraljem cvička, izmenjajmo misli in izkušnje ter kujmo načrte za prihodnost. Čedalje bolj sem prepričan, da potrebujemo toplo besedo in človeško prijaznost,
bolj kakor goro neosebne elektronske pošte
in SMS sporočil. In ne pozabimo se družiti in
pogovarjati med sabo. Pa dobrodošli v Trebnjem …

Matjaž Jakše, predsednik
Ponosni smo lahko, da smo uspeli pripraviti že 44.
vinogradnikov Dolenjske
Teden cvička. Tokrat v Trebnjem, kjer so uspela
združiti moči vinogradniška društva Trebnje, Li-

Spoštovane vinogradnice
in vinogradniki!
Organizacijo 44. Tedna
cvička je Zveza društev
vinogradnikov Dolenjske
letos zaupala trem vinogradniškim društvom iz
Občine Trebnje, in sicer
V i n o g ra d n i š k o - t u r i s tičnemu društvu Čatež pod Zaplazom, Društvu
vinogradnikov »Lisec« Dobrnič in Društvu vinogradnikov Trebnje. Organizacijo vodi prireditveni
odbor, razdelili pa smo jo na tri področja. Vsakemu
od društev je bilo zaupano eno izmed področij.

Zveze

društev

Izvedbo osrednje prireditve 44. Tedna cvička v
centru Trebnjega je prevzelo Društvo vinogradnikov Trebnje pod vodstvom predsednika Darka
Bartolja. Posebej smo ponosni, da bodo večerne
programe popestrili ansambli Pogum, Modrijani
in Zidaniški kvintet. Ves čas prireditve bo v bivši
gostilni Grmada v centru Trebnjega potekala degustacija nagrajenih vin, na ogled pa bo
postavljena tudi razstava starega vinogradniškega orodja. Na zunanjem prireditvenem prostoru
bo dvanajst vinogradniških društev iz Dolenjske
postavilo »hramčke«, kjer bodo točili svoja najboljša vina.
Vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji
tega velikega dogodka, se iskreno zahvaljujem.
Dobitnikom medalj in priznanj iskreno čestitam
za doseženo kakovost vin, vsem obiskovalcem
osrednje prireditve pa želim, da bi uživali od dobri kapljici in hrani ter se prijetno zabavali.

V dolini reke Temenice,
na sečišču poti med Ljubljano, Brežicami, Suho
krajino in Sevnico, vas v
Trebnjem
pričakujemo
od 6. do 8. maja 2016 na
44. Tednu cvička.
Prvi dan prireditve se bo
v povorki predstavilo
dvaintrideset vinogradniških društev članic zveze,
cvičkov dvor in pobrateno Vinogradniško in sadjarsko društvo Poljčane iz vinorodne dežele Podravje. Po svečani otvoritvi s krajšim kulturnim
programom in nagovorom mag. Tanje Strniša,
državne sekretarke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bomo v nadaljevanju razglasili veličasten naziv letošnjega kralja cvička in dva
nova ambasadorja cvička.
Sobotni program bodo polepšale nekdanje cvičkove princese, lokalne slovenske vinske kraljice z
vinsko kraljico Slovenije Saro Stadler. Da pa bomo
v naslednjem letu ponosno še naprej promovirali
cviček, bo ta večer potekal izbor že 18. cvičkove
princese.

vosti tj. cvičkov vlak in predstavitev glasbenih skupin vinogradniških društev. Cvičkov vlak bo iz
Ljubljane v Trebnje pripeljal ob 14.30 uri. Prihod
vlaka bo pozdravila trebanjska godba, kasneje pa
se bodo obiskovalci napotili na vodene oglede.
Po degustaciji ocenjenih vzorcev vin bodo lahko
spoznavali mesto Trebnje z okolico in se pridružili zabavnem programu. Glasbene skupine vinogradniških društev se bodo kot novost predstavile
v popoldanskih urah na osrednjem prireditvenem
prostoru, ko bodo vinogradnikom in vinogradnicam podeljena tudi najvišja odličja iz ocenjevanja
44. Tedna cvička, šampion ocenjevanja in velike
zlate medalje.
Marsikdo od vas je na organiziranih vinogradniških
pohodih vinogradniških društev Čatež pod Zaplazom, Trebnje in Lisec že dobro spoznal vesele in
srčne vinogradnike naših vinogradniških goric. 44.
Teden cvička v Trebnjem je priložnost, da se ponovno srečamo, še bolje spoznamo in nazdravimo s
cvičkom, ki je posebnež med slovenskimi vini.
Spoštovane bralke in bralci te posebne izdaje časopisa, prisrčno vabljeni na 44. Teden cvička od 6. do
8. maja 2016 v Trebnjem.

V nedeljskem programu smo pripravili dve no- Miran Jurak, podpredsednik ZDVD

V okviru 44. Tedna cvička je 22. 4. 2016 v Kulturnem domu Trebnje potekalo tudi 2. srečanje
vinogradniških pevskih zborov Dolenjske. Na
srečanju je letos sodelovalo 10 zborov, organiziral pa ga je MoPZ vinogradnikov Čatež pod
Zaplazom.

Ambasadorji cvička (z desne proti levi): Jože
Žura, Janez Živič in prvi ambasador cvička, na žalost preminuli, Ivan Pungerčar.
Foto: Milan Simončič

VTD Čatež pod Zaplazom, katerega predsednik
sem sam, je izvedlo ocenjevanje vin (oddanih
1224 vzorcev vin, od tega 527 vzorcev cvička).
Društvo vinogradnikov »Lisec« Dobrnič, katerega
predsednica je Anica Maraž, je organiziralo izdajo
strokovne monografije. Posebno mesto je namen- Jože Štepec, predsednik prireditvenega
jeno strokovnemu pogledu različnih avtorjev na odbora 44. Tedna cvička
temo trajnostnega vinogradništva na Dolenjskem.

Le še malo nas loči od
44. Tedna cvička, s tem
pa tudi konec mojega
mandata. Nikoli mi ne
bo žal, da sem kandidiral in ta naziv tudi osvojil. Nositi krono v čast
cvička je bilo res nekaj
posebnega.

Menim, da sem z nastopi po širši Sloveniji in tujini približal kulturo vina in cvička ter ga uspešno
promoviral.
Letošnja prireditev v okviru 44. Tedna cvička bo
potekala v Trebnjem, kamor vas vljudno vabim. Organizatorjem želim, da bi bili pri izpeljavi prireditve
uspešni, da bomo na koncu lahko vsi zadovoljni.
Vidimo se torej v začeku maja, kjer bomo lahko skupaj nazdravili z najboljšim cvičkom.

Leto je zelo hitro minilo, saj sem se udeleževal
Franc Kobe, kralj cvička (2015)
skoraj vsake prireditve, na katero sem bil vabljen.

Otvoritev ocenjevanja vin v okviru 44. Tedna cvička na Čatežu, 5. 4. 2016, ki jo je povezovala 16.
cvičkova princesa Maja Žibert.
»Vabim vse, da se mi
pridružite pri pokušini
mojega cvička!«
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Na prvem obisku pri novemu kralju cvička Francu Medletu v Dolenjem Suhadolu nad
Brusnicami, 7. 4. 2016.

Nad novico, da je
komisija izbrala moj
cviček za kralja, se pravi za najboljšega med
najboljšimi, sem bil najprej šokiran oziroma
neznansko presenečen.
Sem namreč kmet, ki se ukvarja z živinorejo in
drugimi dejavnostmi, med katerimi je tudi vinogradništvo in vinarstvo. Spričo tega je logično, da
bom za predstavljanje cvička na tesnem s časom.
Ko pa so mi moji društveni prijatelji predstavili velik pomen naziva kralja cvička, tako za našo novozgrajeno klet kot tudi za ugled našega društva,
nisem imel drugega izhoda, kot da sem pristal in
sprejel ta naziv. S tem sem seveda prevzel tudi večji

del tistega, kar me iz obveznosti do njega v letu
pred nami čaka.
Tega priznanja sem se, tako sam kot vsa moja
družina in prijatelji, ki mi pomagajo pri delih v
vinogradu, iskreno razveselil. Želim si, da bi svoje
veselje nad pridobljenim naslovom kralja cvička
podelil z vsemi ljubitelji tega našega posebnega
vina, ki vsaj meni osebno pomeni tudi del naše
dolenjske kulture in identitete. Vabim vse Dolenjce
ter goste iz domovine in tujine, da se mi pridružijo
pri pokušini letošnjega kralja cvička na 44. Tednu
cvička v Trebnjem.
Franc Medle, letošnji kralj cvička

Pivcu in pevcu se prileže, jezik in srce razveže in če tudi ni za maše, zmeraj paše, ker je naše
- vino nežno, živo, sveže. (Tone Pavček)
Cviček – tako preprosto razigran, nasmejan in
mladostno navihan. Vino,
ki v sebi zrcali tako pokrajino, obdano z blagimi in
zasanjanimi dolenjskimi
griči, kot tudi marljivega
dolenjskega človeka.

na Dolenjsko, v deželo, kjer se ljudje med seboj povezujejo in sodelujejo, kjer so povezani v
idejah in žejah, ki vodijo v uspeh tako pokrajine
kot vsakega posameznika, kar Teden cvička lepo
ponazarja.
Pa naj vas na 44. Teden cvička v Trebnjem povabim z besedami dr. Nemaniča, ki je tega vinskega posebneža opisal takole: » V prispodobi ga
lahko primerjamo s prikupno mladenko, ki nas
očara s svojo ljubkostjo in govorico, zaradi katere ne pričakujemo manekenskih mer«.

Ni ga Slovenca, ki ne
pozna cvička in z njim tesno povezane ene izmed
največjih slovenskih vinskih prireditev, ki letos
obeležuje častitljivih 44 let, Tedna cvička, ki se leSandra Vučko, vinska kraljica Slovenije (2015)
tos seli v Trebnje. V času kraljevanja slovenskemu
vinskemu prestolu, me je pot večkrat popeljala

S cvičkom sem povezana
že od malih nog, ko smo
se kot majhni potikali po
vinogradih, včasih malo
degustirali, da smo videli, za kakšen pridelek
sploh delamo. Skozi leta
odraščaš in vidiš, da ti
vinogradi in zidanice
prirastejo k srcu in da bi
bila brez tega koščka sveta duša prazna. Odnos je
vedno spoštljiv, ker vemo, koliko truda nekdo vloži
v našega posebneža in ostala vina. Vsako vino je
vredno svojega občudovanja, posebno pa naš
cviček. Kot 17. cvičkova princesa mi je bilo v čast, da
sem ga lahko promovirala in ga čuvala kot zaklad.

bili vsi začudeni, da kje pa bo 44. Teden cvička,
bo dala Trebnjemu en svež pridih cvička. Sama
prireditev bo odmevna in zopet bomo dokazali,
koliko lahko Dolenjci pripomoremo in pokažemo, da se tradicija in kultura cvička nadaljuje.
Lani maja mi je bila zaupana naloga 17. cvičkove
princese in tako sem postala še bolj aktivna kot
promotorka cvička. »Kdor ceni preteklost v sedanjosti, bo imel lepo prihodnost«. Želim si, da
bi bila letošnja prireditev, tako kot vsak Teden
cvička do sedaj, narejena na poseben način, na
katerega smo radi vsi hodili. In še bomo.
Povabila bi vas z lepimi besedami na 44. Teden
cvička, na prireditev, kjer hrane, pijače in dobre
glasbe ne bo manjkalo. Pridite in podprite naše
vinogradnike z vašim obiskom.

Cviček, to lahkotno prijetno vino, je zelo priljubljeno pri nas, a še vseeno je kdaj tarča posmeha.
Premalo se zavedamo
njegove resnične vloge
v svetu in Sloveniji. Kako
zares pomembno je.
Cviček je eno izmed treh
vin na svetu, ki je narejeno iz belih in rdečih sort grozdja. Cviček se tako
lahko postavi ob bok francoskemu Chateneuf-duPapu in italijanskem Chiantiju. Izjemno ponosna
sem na vse dolenjske vinogradnike in vinarje, da so

Teden cvička je že dolga leta projekt vseh vinogradniških društev združenih v Zvezo društev
vinogradnikov Dolenjske. Za pomoč pri organizaciji in sodelovanje pri izvedbi 44. Tedna
cvička v Trebnjem se zato ob tej priložnosti še
posebej iskreno zahvaljujemo vsem društvom
vinogradnikov s predsednicami in predsedniki:
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 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,

se skupaj tako složno postavili in začeli promovirati
cviček. In to jim tudi odlično uspeva. To dokazujejo z vsemi dogodki, ki jih pripravljajo temu lahkotnemu vinu na čast in prav vsem v veselje.
Zahvala in iskrene čestitke vsem organizatorjem 44.
Tedna cvička. In hvala cvičku, da nas tako nežno in
lahkotno objema.
Sara Stadler, vinska kraljica Slovenije (2016)

DV Podgorje Novo mesto - Aleš Pavlin, DV Raka
- Vinko Simončič, DV Sevnica – Boštanj - Jože
Simončič, DV Straža - Jože Bartolj, 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, DV
Štuc Šmartno pri Litiji - Jožef Zadražnik, DV Trebelno - Zvone Kotnik, DV Trška gora Novo mesto
- Jože Bašelj, DV Veliki Trn - Jernej Žaren, DV Vinji
Vrh–Bela Cerkev - Jože Košak,.
Anica Maraž, predsednica DV »Lisec«
Dobrnič, Jože Štepec, predsednik VTD
Čatež pod Zaplazom in Darko Bartolj,
predsednik DV Trebnje

To, da bo prireditev Teden cvička potekala na novi
lokaciji, na stičišču glavnega mesta Slovenije in Eva Somrak , 17. cvičkova princesa
Novega mesta, pozdravljam. Lokacija, za katero so

Vinska kraljica Slovenije Sandra Vučko na čateški Razhodnji v novembru 2015.

Vinska kraljica Slovenije Sandra Vučko in lokalne slovenske vinske kraljice pri hramčku VTD Gadova Peč.

16. cvičkova princesa Maja Žibert in kralj cvička 2014 Janez Colnar na lanskem, 43. tednu cvička v Kostanjevici na Krki, tik pred imenovanjem in razglasitvijo nove cvičkove princese in
cvičkovega kralja, Eve Somrak in Franca Kobeta.
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Ko listje žlahtno porumeni, ko v vinogradih veselje novo se rodi, ko iz mošta privrejo nežne melodije,
božje vino, cviček in izjemne energije. (Katja Žura)

OBČANE TREBNJEGA SMO VPRAŠALI ...
… kaj menijo o letošnji prireditvi »44. Teden cvička«, ki se bo po dolgih letih izvedla tukaj na znamenitem
Golievem trgu. Tukaj so njihova mnenja.

Matjaž Zupančič, 33 let, komercialist
»Prireditev morda obiščem, posebej me zanima večerno družabno dogajanje ter obisk
»Namiga za premik«. Za Trebnje to pomeni
eno veliko promocijo in prepoznavnost ter
»velike gruče ljudi« na enem mestu.«

Karin Matoh, 22 let, študentka
»Podpiram letošnjo prireditev. Udeležila se
jo bom, če bom le uspela s časom. Šla pa
bi z očijem, ker njega vinogradništvo precej
zanima in bi si skupaj pogledala.«

Mitja Gliha, 27 let, samozaposlen
»Zelo podpiram tovrstne dogodke, saj
povečujejo pestro ponudbo naše občine.
Želim si, da bo tokratni dogodek nekaj več
kot samo veselica. Udeležil se ga bom, če
bom le v Sloveniji. Vsekakor bi šel na kakšen koncert, degustacijo dobrega cvička
ter si ogledal tudi kakšno znamenitost naše
občine.«

Suzana Umek, 51 let, komercialistka
»Podpiram prireditev in menim, da je
okolju temu primerno, tu v deželi vinogradov. Prav je, da se nekaj novega dogaja
tu v Trebnjem, saj je zadnje čase preveč
zaspano. Če bom le doma, obiščem in si
pogledam kulturni program, odpravim
na kakšen ogled znamenitosti ter seveda
obiščem našo sejemsko ponudbo.«

OBVESTILA IN SPLOŠNE INFORMACIJE
ZA OBČANE IN OBISKOVALCE
Marinka Sila, 67 let, upokojena socialna
delavka
»Načeloma sem za tovrstni dogodek v
naši občini, želim pa, da se v prihodnje ne
promovira samo cvička in naše dolenjske
posebnosti, ampak tudi zdrav življenjski
slog, pitje zdravih sadnih sokov. Dogodka se ne bom udeležila, ker mi ni najbolje
všeč. Stremim k zdravemu načinu življenja
in ne spodbujanju pitja alkoholnih pijač. Če
pa bi se že ravno morala, bi me zanimala
razlika vin po sortah ter bi tako okusila kakšen kozarček najbolje ocenjenih vin.«

Žiga Starič, 23 let, zaposlen
»Všeč mi je, da se pri nas kaj dogaja.
Prireditev Slovo poletju je dvignila vzdušje in zanimanje med nami, medtem ko
smo nad Trebanjskim košem razočarani.
Absolutno pridem na povorko vinogradniških društev, na degustacijo vin ter ostale zabavne vsebine. Dogodek pomeni za
nas en velik plus ter možnost druženja in
zbliževanja ljudi. Socialna omrežja so nas
čisto zaslepila, ljudje se vse bolj zapiramo vase, morda s pestrostjo dogodkov le
pritegnemo mlade stran od računalnikov.«

Čas prireditve
Društvo vinarjev Trebnje je organizator prireditve 44. Teden cvička, ki bo potekala v Trebnjem, v času od 6. do 8. maja 2016.
Zapora cest
Zaradi ureditve prostora in prireditve na cestah Goliev trg in Gubčeva cesta (vse od Pizzerie Hom pa do Gostilne Pavlin) bo popolna zapora ceste od
četrtka, 5. maja 2016, od 8. ure zjutraj pa vse do ponedeljka, 9. maja 2016,
do 18. ure. V petek, 6. maja 2016, od 17. ure dalje se bo odvijala tradicionalna povorka društev vinogradnikov Dolenjske, in sicer od Glavarjeve ulice, po
Režunovi ulici, Jurčičevi ulici in Gubčevi cesti do prizorišča na Golievem trgu.
Navedene ulice oziroma ceste bodo zaprte za uporabo povorke v petek, 6.
maja 2016, od 17. do 19. ure.
Obvestilo krajanom Trebnjega
Krajanom Trebnjega sporočamo, da bo v času prireditve nočno dogajanje
precej glasno, in sicer se predvideva v petek, 6. maja 2016, do 1. ure zjutraj, v
soboto, 7. maja 2016, do 3. ure in v nedeljo, 8. maja 2016, do 22. ure. Prosimo
vas za razumevanje.

Marjetka Pucelj, 37 let, zaposlena šivilja
»Podpiram prireditev, želim si letos čim več
pestrosti vsebin, ker me zanimajo tovrstne
stvari. Ponavadi se sprehodim čez vso
prireditev in pogledam čisto vse.«

Marina Okorn, upokojenka
»Zelo pohvalno za iniciatorje in organizatorje promocijskega dogodka. Z veliko truda se bo občina Trebnje, pridelovalci dolenjskega posebneža cvička in soudeleženci
v projektu pokazali v pozitivni luči. Ob
tovrstnih prireditvah se združita povezovanje in sloga. To je po dolgih letih zopet nekaj pozitivnega za mesto Trebnje in
okolico s promocijskega vidika. Dogodka
se bom udeležila, v kolikor ne bom imela
promocijskih obveznosti pri toplarju Florijan na Blatu. Ogledala si bom tiste ponudnike, katerih do sedaj nisem poznala. Lep
pozdrav z željo, da bo ta dogodek
uspel v vseh pogledih.«

Tanja Pate, 36 let, zaposlena dipl. ekon.
»Prireditve nisem še nikoli obiskala. Narodno-zabavne glasbe ne poslušam, glede
mnenja o letošnjem dogodku v Trebnjem
sem popolnoma neenotna. Prireditev bo
lahko prinesla neko priložnost občini ter
zabavo obiskovalcem. Prireditev vidim kot
odlično priložnost za družinski izlet, kjer bi
se mogoče udeležila posameznih ogledov
in degustacij v okviru prireditve.«

Degustacija najbolje ocenjenih vin
Degustacija najbolje ocenjenih vin bo potekala na Golievem trgu 7 (Grmada).
Možnost degustacij bo tudi v mobilnih hramčkih in na stojnicah Golievega
trga.
Postavljeni bodo mobilni hramčki enajstih vinogradniških društev, in sicer: DV
Mirna Peč, Suha krajina, Trebnje, Raka, Šentjanž, Grčevje, Trška gora, Gadova
Peč, Škocjan, Podbočje in DV Janeza Trdine.
Sejemska ponudba
Obeta se tudi bogata sejemska ponudba. Med razstavljavci bodo: DV Trebelno, Mokronog, Lisec – Dobrnič ter Cerklje ob Krki. Tradicionalna sobotna
tržnica v mestnem parku odpade, za obiskovalce bo možnost ogleda pestrih
vsebin in novih informacij raznovrstnih ponudnikov turizma.
Srečelov
V sklopu dogajanja bo potekal tudi bogat srečelov s privlačnimi, praktičnimi
nagradami, med glavnimi pa lahko omenimo tuš kabino s kadjo podjetja Kolpasan. Splača se poskusiti srečo.

Tone Zaletel, 66 let, upokojenec
»Seveda podpiram letošnjo prireditev, prav
je tako, da se lokacija spreminja in da bo
letos ta v Trebnjem. V našem vinorodnem
območju zelo ugodno uspeva vinska trta,
naši vinogradniki so zeli uspešni, sam pa
sem tudi dal na ocenjevanje svoj pridelek.
Želim si, da bi se tradicija vinogradništva
nadaljevala in bi se tudi mladi pričeli zavzemati za razvoj vinogradništva in ohranitev naših vinskih goric. V nasprotnem
primeru bodo namesto zidanic in trtja,
pozidani vikendi in propad naše dejavnosti
ter s tem prekinitev tradicije.«

Za najmlajše
Tudi za najmlajše bo poskrbljeno. Za stavbo Pošte Trebnje pri osrednjem
prizorišču bodo na voljo različna igrala, na katera boste lahko peljali svoje
otroke.
Catering/zdravstvena oskrba/varovanje/sanitarije
Za zdravniško oskrbo bo poskrbel Zdravstveni dom Novo mesto, za varnost
vseh vas pa Arh Komenda.
Za dobro pijačo in jedačo bo poskrbel Catering Kotur iz Ribnice, kjer si boste
lahko privoščili kaj dobrega na žaru ali kaj slastnega na žlico.
Obiskovalcem bodo na voljo samostoječa stranišča v mestnem parku in na
območju ceste, ki pelje na železniško postajo.

Kjer ni vina, ni veselja. (J. V. Valvasor)

Kakšna je vaša prva asociacija na
besedo cviček?
Cviček, ta žlahtna, rubinasta pijača. Nežen, sladek, skrivnosten in zapeljiv ...
Kakšna pa je vaša prva asociacija na besedo cviček? Spraševali smo naključne
ljudi iz širše Dolenjske in izvedeli marsikaj.
»Cviček je kot nenačrtovan otrok: ko prvič izveš
zanj si malo presenečen
in v dvomih, kaj bo z njim,
na koncu pa ga imaš vse
življenje najrajši in je edini, ki ti to ljubezen tudi
vrača.« (Matjaž Pavlin,
Kompas Novo mesto)

»Dobra, rujna kapljica, ki je, vsaj zame, nepogrešljiva na zabavah.« (Pavla Strmšek)
»Če preveč piješ cviček, adijo tiček!« (Jožica Luzar)
»Cviček, dobra kuhana klobasa, šunka in zidanica.
Če je v zidanici, kakšna lepa deklica, je zadeva 100
%.« (Vladimir Ban)

»Nekateri vinarji, ki ne pridelujejo cvička, pravijo, da
to ni vino, mi pa pravimo ‘’cviček je hrana’’.« (VTSD
»Cviček je kot živahen mladenič, s poudarjeno Debeli hrib)
svežino izgleda in okusa, v polni življenjski kondiciji,
ki kliče po še! Je velik v svoji majhnosti, edinstven v »Dobra pijača, ki moč ti vrača.« (Dragica Kavšček)
svoji sestavi, v njem pa se odraža mehkoba dolen- »Trditi, da je Triglav gorenjski, je isto, kot trditi, da je
jskih gričev in vesela narava Dolenjcev.« (Katarina cviček dolenjski. Oba sta preprosto naša - slovenski
Colnar, sommeljer 3. stopnje)
ponos. Martin je preplaval Ameriko s pomočjo cvič»Ena dobra, odlična rdeča tekočina, ki otopi še tako ka, le zakaj Prevca nihče ne vpraša, kaj mu pomaga,
da ga tako daleč nese. Rdeča lička so ponos dekliča,
zakrkneno srce.« (Peter Repovž)
rdeča barva cvička pa ponos možička.« (Zdenka
»Cvičku bi lahko rekli Dolenjski Red Bull.
Zupančič)
Red Bull ti da krila, cviček ti da pogon na vse štiri.«
»Ko srce si na Dolenjsko zaželi, je greh, če ne obišče
(Mihael Stipič)
vsaj ene vinske kleti, kjer s cvičkom dušo priveže si.
»Vino, ki združuje, ple- Po pameti ga pijmo, za zdravje ga zaužijmo.« (Tonmeniti in je izjemno bo- kara Jamšek)
gato v svoji enostavnosti.
Prve misli ob cvičku, pa »Vino, ponos Dolenjske, pitno, sveže, rdeče - kot
me spomnijo na doživet- strast, kot ljubezen.« (Valerija Perger)
je posebnega mladega
»Cviček je sinonim za
vina, edinstvene dolenDolenjsko in je slovjske pokrajine z domačo
enska vinska posebGadovo Pečjo na čelu,
nost, ki simbolizira
številna doživetja v okvimehko
dolenjsko
ru vseh mojih poslanstev in predvsem na izjemne
pokrajino in gostolter čudovite vinogradnice in vinogradnike, ki imajo
jubnega
domačina.
neizmerno veliko vinogradniško srce, četudi številni
Spomladi asociira na
izmed njih v vinogradu ne štejejo veliko trsov.« (Marprikupno, igrivo in
tina Baškovič, vinska kraljica Slovenije 2012 in 12.
spogledljivo mladencvičkova princesa)
ko. Poleti je kot sonce,
ujeto
v
steklenici.
Jeseni
je
dišeč,
kot pravkar nabran
»Slovenski posebnež med
vini, ki bi se ga izven Do- šopek gozdnih jagod. In pozimi dražesten, kot žametlenjske moralo veliko bolj na odeja. Cviček je vino za vsak trenutek in vsako
spoštovati.«
(Natalija priložnost, ki mislim odpre prosto pot in rojeva ideje.
Hočevar, 1. Miss Panon- In ne nazadnje, je kot strast in vrhunec in kot ogenj
življenja tisočerih plamenov. Predstavlja bogato dedike Harmonike)
iščino ovito s privlačno zgodbo in ljudsko pesmijo, ki
»Cviček mi pooseblja v svoj svet izkustva popelje vsakogar.« (dr. Lea Marija
vino, ki predstavlja trdo Colarič Jakše, 1. cvičkova princesa)
delo preprostega človeka,
ki je v zgodovini nazaj, »Žlahtna pijača in ponos Dolenjske.« (Ajda Ratej)
združil grozdje belih in »Cviček – dolenjska kri!« (Robi Emeršič)
rdečih sort, vse kar je imel
in dosegel pitno, prijet- Pripravila in uredila: Katja Žura
no harmonijo v vinu, ki
odlično dopolnjuje dolenjsko kulinariko. In prav
ta skromnost in karakterna posebnost sta ga
pripeljala do priljubljenosti pri ljudeh. Številni pozitivni učinki uživanja uveljavljenega in priznanega vina cviček pa ob zmernem uživanju le še potrdijo njegovo veličino.« (Blaž
Mrhar, Planinska koča pri Gospodični)
»Dolgoletna tradicija in zaščitni znak Dolenjske kozarček cvička na dan, odžene zdravnika stran!«
(Vesna Steiner)
»Če imaš cviček, reši te lahko tud gasilec. Če pa
obeh ni, pa gorje tebi.« (Goran M. Makuc)

Napovednik prireditev v
Občini Trebnje v letu 2016

Trebnje –
mesto novosti in priložnosti

Tradicionalna, že 44. po vrsti,
največja vinska prireditev v
Sloveniji se vrača tu v osrčje
Dolenjske, v zavetje gričev
z vinogradi, v mesto Trebnje. Že na 8. Tednu cvička,
kateri se je odvijal v takrat
novem obratu družbe Trimo,
natančneje 26. in 27. aprila
1980, so prireditelji uvedli pomembne novosti in spremembe utečenega programa Tedna cvička. Omogočen je bil
nakup ustekleničenih nagrajenih vin. Strokovna predavanja
so dobila novo težo, kakovost cvičkov se je izboljšala. Po
36-ih letih se zgodba ponavlja.

Sklop dogodkov OBČINA TREBNJE PRAZNUJE
11. junij–3. julij 2016
49. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov (11.–18. junij 2016)
Več informacij: 07/348 21 06.

28. prireditev »Iz trebanjskega koša« (18.–19. junij 2016)
Osrednja občinska turistična prireditev, ki poteka na glavnem, Golievem trgu, bo letos dobila novo
podobo. V sobotnem dopoldnevu bomo pričeli z raziskovanjem naše keltske preteklosti, popoldan pa
nadaljevali z vkorakanjem rimskih legionarjev v mesto. Tradicionalna povorka bo dobila svež pridih,
večerni program pa bo poln presenečenj. Nedelja je rezervirana za šport – zaceli bomo s tradicionalnim 11. Trebanjskim kolesarskim maratonom, nadaljevali pa z igrami brez meja.
Več informacij: 07/ 348 11 04.

8. praznik Občine Trebnje (23. junij 2016)
V okviru 8. praznika Občine Trebnje bo 23. junija potekala slavnostna seja Občinskega sveta Občine
Trebnje s podelitvijo priznanj in plaket. Slavnostna seja bo letos prvič potekala v Dobrniču.
Več informacij: 07/ 348 11 04.

Baragovi dnevi (24. junij–29. junij)
Predstavitev novega kataloga in prospekta o Baragovi spominski poti (24. junij)
21. pohod po Baragovi spominski poti, slovesna maša v župnijski cerkvi v Trebnjem in slavnost
na akademija v Baragovi dvorani (25. junij 2016)
Spominski dan Friderika Barage sicer praznujemo 29. junija, v sklopu Baragovih dni pa bo letos 24.
junija potekala predstavitev novega kataloga in prospekta o Baragovi spominski poti, ki jo njemu v
čast vsako leto organizira Kulturno društvo Trebnje. 25. junija se bomo nato v jutranjih urah podali
na pohod, v večernih urah pa se udeležili slovesne maše v župnijski cerkvi v Trebnjem in slavnostne akademije v Baragovi dvorani. Vabimo vas, da se nam pridružite na Baragovih dnevih, da skupaj
počastimo slovenskega misijonarja, škofa, popotnika in slovničarja, ki je pustil bogat pečat na naših
in tujih tleh.
Več informacij: 031/346 981.

90 let Občinskega pihalnega orkestra Trebnje (1.–3. julij 2016)
Občinski pihalni orkester letos praznuje visok jubilej. V sklopu praznovanja se bo 1. julija odvila svečana akademija in koncert domačih in tujih godb v OŠ Trebnje, nato 2. julija povorka vseh godb skozi
Trebnje in srečanje le-teh v Dolenji Nemški vasi, 3. julija pa še blagoslov. Vabljeni!
Več informacij: 031/295 225.

Slovo poletju Trebnje (26.–28. avgust 2016)

Krajevna skupnost Trebnje bo letos že tretjič zapored organizirala vikend športa in dobre zabave za
mlade po srcu in duši. V letošnjem letu napovedujejo novo doživetje z naslovom »Urbani Gladiator«
- dogodek, ki vam bo vzel sapo – dobesedno.
Več informacij: https://www.facebook.com/slovopoletjutrebnje/.

Razhodnja – tradicionalna zaključna prireditev
Levstikove poti od Litije do Cateža (12. november 2016)

V sklopu 30. pohoda popotovanja po Levstikovi poti priredimo etnografsko-vinsko prireditev na
Čatežu. S pestrimi kulturnimi vsebinami, kulinaričnimi dobrotami ter živahnim glasbenim dogajanjem dodatno poživimo to tradicionalno popotovanje. Več informacij: 041 649 351 (Levstikova pot) in
040 292 660 (Razhodnja).

»Ljubezen je dar cvička in cviček je dar ljubezni!«
(Gregor Bregar)
Po dolgih letih gostovanja v Posavju in na novomeškem
»Cviček je ponos Dolenjske in za mene zdravilo.
Imam sladkorno in dnevno spijem en kozarec cvička
pri večerji. Rezultat je več kot odličen – moj sladkor
je sedaj v normali in to brez tablet in inzulina. Pri pitju se ne sme pretiravati. Cviček iz Pleterja v Nemčiji
prodaja podjetje iz Minhena. Tudi moji prijatelji in
znanci s sladkorno, pijejo cviček. Wir sind sehr zufrieden.« (Josefine Boros Masoud)

koncu, je čas za premik tudi drugam. Ob zelo ugodni lokaciji ter prometni povezavi bo pot do nas mnogo lažja in
enostavnejša. Na znamenitem Golijevem trgu, tik nasproti
železniške postaje bo Trebnje zažarelo v pisani množici
vseh ljudi iz cele Slovenije. V nedeljo si nadejamo še dodatnega obiska izletnikov iz ljubljanske regije, kjer pričakujemo posebni cvičkov vlak z dobrodošlico in pestrim programom.

»Cviček je naš dolenjski striček.« (Vida Tržan)

Vabljeni v zeleno-modro pokrajino, v osrčje Dolenjske, v
deželo cvička, na že 44. Teden cvička!

»Tam, kjer cviček zori, veliko dobrih je ljudi.«
(Marija Cigale)

Katja Žura, TIC Trebnje
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NAMIG ZA PREMIK V ČASU 44. TEDNA CVIČKA
OBIŠČITE OBČINO TREBNJE
PROGRAM 1: V OBJEMU MODRO –
ZELENE POKRAJINE
• ogled Galerije likovnih samorastnikov Trebnje
(07/34-82-106, 7. 5. in 8. 5. od 14. do 18. ure)
• ogled stalne razstave rastoče knjige (CIK Trebnje, 07/34-82-100, 7. 5. in 8. 5. od 15. do 20. ure)
• ogled Knjižnice Pavla Golie Trebnje (07/34-82110, 6. 5. od 8. do 19. ure, 7. 5. od 8. do 13. ure ter
8. 5. od 15. do 20. ure) Goliev spominski kotiček,
razstava vinogradniške opreme ter gradiva o vinu
• ogled župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja
(07/30-44-001, 6. 5. po 15. uri, 7. 5. po 14. uri, 8. 5.
med 15. in 20. uro)
• obisk prodajalne in proizvodnje
Dobrot Dolenjske – Evropske destinacije odličnosti EDEN »2015
Runner–up« v Trebnjem (6. 5. in 7.
5. od 8. do 22. ure, 8. 5. od 12. do
18. ure)
• ogled sadjarske kmetije Uhan (Rodine pri Trebnjem, 041-780-962, vse dni od 8. do 18. ure)
• ogled kmetije Marn in pridelave mleka (041-523408, vse tri dni) ogled in degustacija
• ogled kmetije Žnidaršič (031-645-185, 8. 5. vsako
polno uro od 13. do 17. ure) ogled in degustacija
peciva
• ogled obeležja 15. poldnevnika na Vrhtrebnjem
(583 m)
Obeležje 15. poldnevnika na Vrhtrebnjem

PROGRAM 2: PO POTEH ČATEŠKEGA VINARJA

PROGRAM 3: PO POTEH DEDIŠČINE IN CVIČKA

• ogled osrednje romarske cerkve na Dolenjskem
– cerkve Matere Božje na Zaplazu (031-326-403;
vse dni od 9. do 18. ure)

• doživetje v muzeju na prostem – Jurjeva
domačija na Občinah (031-520-721; 7. 5. do 12.
ure)

• ogled vinske kleti Stopar (Čatež, 040-844-091; 8.
5. od 13. ure naprej) ogled kleti in degustacija

• ogled Baragove rojstne hiše v Mali vasi (Knežja
vas, 07/34-65-163, 040-645-230; vse tri dni med
10. in 18. uro) ter degustacija cvičkov vinogradnikov

• obisk »žegnanega« studenca z zdravilno močjo in Zaplaških stezic na Zaplazu, sprehod na
Bajturn, na 609 metrov, najvišjo točko občine
Trebnje
• kosilo v gostilni Ravnikar, pri kralju cvička leta
1997 (Čatež, 07/34-89-029; 5 % popust na kosila)
• Vinogradniški dom Čatež (Čatež, vse tri dni med
13. in 16. uro) ogled lastnega laboratorija in degustacija cvičkov vinogradnikov
• ogled sadne sušilnice v Razborah (041-837-292,
vse dni po 15. uri)
• Izletniška kmetija Obolnar (Dolenja vas pri
Čatežu, 041-622-934; 7. 5. in 8. 5. od 9. ure naprej)
možnost jahanja ponijev, degustacija cvičkov in
suhomesnatih dobrot
• ogled graščine Mala Loka (Mala Loka, 07/30-48750; vse tri dni) razstava kapeli, umetniških del in
150 let stare pivovarne
• ogled vinske kleti Kresal - kraljice cvička 2004
(Velika Ševnica – zaselek Črni Potok, 041-597-410;
7. 5. od 9. do 14. ure) ogled kleti in degustacija
(cena 2 €), ogled živali

• ogled domačije Gorc (Dolenje Selce, 051-372863; 6. 5. po 14. uri, 7. 5. po 12. uri, 8. 5. po 10. uri)
jahanje hladnokrvnih konj in vožnja s kočijo
• ogled kmetije Vidmar (Gombišče, 041-755-059; 7.
5. in 8. 5.) vožnja s konjsko vprego
• ogled razvalin gradu Kozjak (Dolenje Selce) in
Šumberk (Sela pri Šumberku)
• ogled cerkve Sv. Jurija v Dobrniču z Baragovim spomenikom in s krstnim kamnom (Dobrnič,
07/34-65-083; vse tri dni)
• ogled Spominske sobe 1. kongresa slovenske
protifašistične ženske zveze ter video predstavitev KS in društev Dobrnič (041-241-794; 7. 5.
in 8. 5. med 10. in 16. uro)
• biodinamično čebelarstvo Vehar v Dolenjem
Vrhu pri Dobrniču (Dolenji Vrh, 031-819-291; 6. 5.
in 7. 5. po 14. uri, 8. 5. dopoldne)
Muzej na prostem - Jurjeva domačija na Občinah

• ogled ribnika Blato, etnološke zbirke v toplarju
Florijan (031-304-206; 7. 5. in 8. 5. od 14. do 19.
ure)
• ogled vinske kleti Kozlevčar (Gorica na Medvedjeku, 031-388-388; 7. 5. in 8. 5. od 13. do 17. ure)
• ogled Spomenika osamosvojitvenemu boju na
Medvedjeku
Trebnje

Osrednja romarska cerkev na Dolenjskem,cerkev Matere
Božje na Zaplazu

NAGRADNA IGRA

Ribnik Blato

Baragova rojstna hiša v Mali vasi

Priložnostna izdaja časopisa Srce Dolenjske v sklopu
prireditve 44. Teden cvička v Trebnjem 2016, maj 2016.

Katere dneve se je odvijal prvi
Teden cvička v Trebnjem?

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

a) 26–27. 4. 1890
b) 26–27. 5. 1980
c) 6–8. 5. 1980
d) 26–27. 4. 1980

Lektorica: Dragica Ribič.

Vaše odgovore sprejemamo izključno preko
elektronske pošte na naslov tic@trebnje.si, najkasneje do četrtka, 5. maja 2016. K odgovoru
priložite še vaše kontaktne podatke in telefonsko
številko. Desetim srečnim izžrebancem bomo
na osrednji prireditvi v petek, 6. maja 2016, podarili majico »44. Teden cvička v Trebnjem«.

Za več informacij o programih
se obrnite na:
• www.zdvd.si; www.facebook.com/tedencvicka
• www.trebnje.si; www.facebook.com/obcina.trebnje
• TIC Trebnje: 07/34-81-128, 040-858-877

Slikovni material so prispevali: ZDVD (Milan Simončič), Dragica Ribič, Občina Trebnje, Občine Brežice, Dolenjske Toplice, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kostanjevica na Krki, Krško, Mirna, Mirna
Peč, Mokronog, Novo mesto, Radeče, Sevnica, Straža, Šentjernej,
Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Šmartno pri Litiji, Žužemberk in posamezniki.
Grafična realizacija in tisk: Magma Media d.o.o., Gubčeva
cesta 35a.
Distribucija: Pošta Slovenije.
Naklada: 27.000.
Ponatis posameznih delov ali celote časopisa za objavo
v drugih medijih je mogoč samo s pisnim dovoljenjem
izdajatelja in uredništva.

