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Datum:     10.02.2017 

DELOVANJE DRUŠTVA V LETU 2017 

Za nami je uspešno, delovno leto. Pa poglejmo kaj vse smo  s skupnimi močmi naredili in dosegli v našem 

društvu. 

 10.01.2017 smo se na izvršnem odboru dogovorili o izvedbi občnega zbora 
 

 17.1.2017 je bilo strokovno predavanje o rezi vinske trte in praktični prikaz pod strokovnim vodstvom 

Romana Štabuca, univ.dipl.inž.kmet. v vinogradu Vehovar Borisa v Modražah, predavanje je bilo zelo 

dobro obiskano 31 naših članov in članov iz Studenic. 

 

 27.1.2017 pa je predsednik društva Gaber Jurij organiziral strokovno predavanje »Nega mladega vina 

z delovno pokušino vzorcev vin«, pod strokovnim vodstvom gospe Tadeje Vodovnik Plevnik in Jug 

Edija, tudi to predavanje je bilo zelo dobro obiskano, 22 članov je prineslo 58 vzorcev vin.  

 
 04.02.2017 smo izvedli občni zbor društva, na katerem so bila podana  vsa obvezna poročila o 

delovanju društva, soglasno od vseh prisotnih članov društva je bil sprejet Plan dela društva za leto 

2017. 

 
 6.2.2017 je Občina Poljčane skupaj s KUD Janko Živko Poljčane organizirala prireditev ob 

Slovenskem kulturnem prazniku. Na prireditvi smo poskrbeli za vino. 

 
 25.2.2017 je VTD Čatež pod Zaplazom organiziralo društveno ocenjevanje vin letnika 2016. Na 

ocenjevanju so sodelovali tudi naši člani društva in sicer s 11 vzorci vina. Na ocenitev smo dali tudi 

vzorec Poljčančana vino naše brajde. 

 
 5.3.2017 je bila opravljena rez društvene brajde. Trto sta obrezala viničar Furman Vinko in Poslek 

Herman, pomagali so tudi ostali botri vinske trte.  Brajdo sta okopala Marguč Janko in Brumec Silvo, 
šparone je s trto povezala Vida Furman s pomočjo ostalih članic društva.  Hrano je organiziral 
predsednik društva Gaber Jurij. 
 

 26.3.2017 je komisija za pobiranje vzorcev za društveno ocenjevanje vin, v sestavi Poslek Gorazd, 
Kušter Janez, Marzidovšek Bojan in Šmid Aleksander, pobirala vzorce v društvenih prostorih od 16 do 
17.30 ure. 
 

 27.3.2017 je v društvenih prostorih potekalo društveno ocenjevanje vin pod strokovnim vodstvom 
predsednika Vodovnik Antona, ostali člani Jože Jesenek, Darja Bolha, Edi Jug in naša člana društva 
Zager Beno in Marzidovšek Bojan. Ocenjeno je bilo 77 vzorcev, od tega 67 vzorcev naših članov in 
10 vzorcev od pobratenega VTD Čatež pod Zaplazom. Najvišjo oceno  sta dobila Beli pinot JIZ 19,15 
in Rumeni muškat JI 19,15 oba od Zager Beno in Zinka. Vino sta točila Kidrič Srečko in Bercko 
Milena. 
 

 8.4.2017 je predsednik društva Gaber Jurij organiziral podelitev diplom in vinogradniški ples v 
Gostišču Jug v Poljčanah. Plesa se je udeležilo 44 članov društva s partnerji, prav tako so se plesa 
udeležili člani pobratenega VTD Čatež pod Zaplazom, diplome sva podelila predsednik društva Gaber 
Jurij in tajnica Furman Vida. Glavni kletar Rojs Drago je pripravil degustacijo najboljših vzorcev iz 
ocenjevanja, degustacijo je profesionalno vodil Zager Beno. 
 

 11.4.2017 je predsednik društva organiziral čistilno akcijo okoli društvenih prostorov in ob železnici. 
Čistilne akcije se je udeležilo 16 članov društva. Predsednik društva je priskrbel vrečke in rokavice, 
Furman Vinko je prišel s traktorjem in je nabrane smeti odpeljal v zbirni center v Zgornje Poljčane. 
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 27.4.2017 je občinski odbor ZB za vrednote NOB organiziral proslavo ob Dnevu upora proti 
okupatorju, proslava je bila na Boču, proslave se je udeležil naš praporščak Avgust Trotošek z našim 
praporom. 
 

 10.5.2017 je bilo izvedeno strokovno predavanje in praktični prikaz Zelena dela v vinogradu v 
vinogradu Borisa Vehovarja v Modražah. Strokovnega predavanja se je udeležilo 37 članov društva in 
ostalih občanov. 
 

 21.5.2017 je KUD Janko Živko Poljčane organiziral tradicionalno prireditev »Naj se sliši ljudska 

pesem«, naše društvo je na prireditvi poskrbelo za vino, delali so: Gaber Jurij, Rober Branko in 

Bercko Milena. 

 

 26.5.2017 se je naše društvo na povabilo pobratenega VTD Čatež pod Zaplazom udeležilo povorke 

45. tedna cvička v Trebnjem, povorke se je udeležilo 16 članov društva in praporščak Trotošek 

Avgust s našim praporom. Rober Branko je organiziral glasbo. Prevoz so člani plačali sami. 

 
 27.5.2017 smo izvedli II. vinogradniški pohod našega društva. Organizirali so ga  člani društva iz 

Hrastovca pod Bočem. Prva postaja Lešnik Franc in Ana, nadaljevali smo pot do Vacas in Lešnik 

Jožeta – člana društva vinogradnikov Studenice. Pot smo nadaljevali do Rojs Dragota in Danice, kjer 

je bila topla malica, potem smo šli k Zager Benotu in Zinki, zadnja postaja je bila pri Tancer Dragotu. 

Predsednik društva se vsem sodelujočim zahvali, saj so vsi podarili hrano in pijačo. Pohoda se je 

udeležilo 26 članov. 

 
 31.5.2017 je Društvo zeliščarjev Dravinjske doline organiziralo prireditev Skrivnosti zeliščnega vrta 

pred cerkvijo Sv. Križa v Poljčanah, naše društvo je podarilo zaboj vina, ki sva ga točile Furman Vida 

in Podlipnik Erna. 

 
 15.6.2017 je bil sklican sestanek predsednikov in tajnikov za Grajsko ocenjevanje vin v Slovenskih 

Konjicah. Sestanek je bil v Žičah, udeležila sva se ga Predsednik Gaber Jurij in tajnica Furman Vida. 

Dogovorimo se koliko vzorcev prinese posamezno društvo. 

 
 24.6.2017 je predsednik društva Gaber Jurij organiziral skupaj s pobratenim društvom VTD Čatež pod 

Zaplazom letošnjo strokovno ekskurzijo. Podali smo se v vinorodno deželo Posavje ob sotočju reke 

Save in Krke. Ogledali smo si nuklearno elektrarno Krško, obiskali turistično kmetijo Martinovi z 

degustacijo njihovih vin, ogledali smo si Posavski muzej Brežice in ogledali smo si še vinsko klet KZ 

Krško z vodeno degustacijo najboljših vin. Zaključek smo imeli v gostišču CETIN. 

 
 30.6.2017 je Vinogradniško vinarsko društvo Slovenske Konjice organiziralo Grajsko ocenitev vin 

letnika 2016. Naše društvo je na ocenjevanju sodelovalo z 14 vzorci. Priloga zapisnika ocene iz 

ocenjevanja. 

 
 22.7.2017 je viničar Furman Vinko prevzel društveni klopotec od Zager Benota in Zinke. Na prevzemu 

klopotca nas je bilo  večje število članov društva, Beno in Zinka sta nas počastila z jedačo in pijačo, 
na koncu nas je Beno  peljal v klet kjer nam je prikazal izvrstno degustacijo njunih vrhunskih vin, za 
kar se jima iskreno zahvaljujemo. 
 

 10.8.2017 je naše društvene prostore obiskala cvičkova princesa Dragica Ribič skupaj s Jurak 

Miranom, sprejeli so jih predsednik društva Gaber Jurij, podpredsednik Janko Marguč, viničar Furman 

Vinko in kletar Trotošek Avgust. Princesa Dragica Ribič se je pozneje zahvalila za topel sprejem in 

degustacijo odličnih naših vin in seveda tudi Poljčančana. 

 
 19.8.2017 smo društveni klopotec postavili pri društveni brajdi v Poljčanah. Šotor je posodil in postavil 

Kovačič Ivan s sinom, Šmid Aleksander je podaril plakate za reklamo. Postavitev klopotca je vodil 

viničar Furman Vinko. Ker ni bilo prisotnih novih članov društva je Lovrenčič Vinko krstil najstarejšega 

aktivnega člana Trotošek Avgusta. Na postavitvi klopotca je bila prisotna tudi delegacija članov 
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pobratenega VTD Čatež pod Zaplazom in vinska kraljica Slovenije Maja Žibert, ki je dobila klopotec z 

licitacije, ki jo je vodil  Furman Vinko. Nad našo organizacijo postavitve klopotca je bila zelo 

navdušena. Povabila je tudi štiri člansko delegacijo, da pridejo klopotec postaviti v njen vinograd. 

 
 21.8.2017 so kletarji polnili buteljke Poljčančana v zidanici Furman Vinkota in Vide. Prisoten je bil tudi 

predsednik društva Gaber Jurij in drugi člani društva. 

 
 23.8.2017 so se na povabilo vinske kraljice Slovenije Maje Žibert udeležili postavitve klopotca, ki ga je 

kraljica dobila na postavitvi klopotca v Poljčanah. Klopotec so postavili v vinogradu Maje Žibert 

postavitve so se udeležili: Gaber Jurij, Furman Vinko, Kidrič Srečko in Šmid Aleksander. 

 
 29.8.2017 so se naši člani društva udeležili sejma v Gornji Radgoni na dan vinogradništva. Sejma se 

je udeležilo 14 članov društva. Imeli so skupni avtobus s pobratenim društvom VTD Čatež pod 
Zaplazom. 
 

 5.9.2017 smo se naši člani udeležili predavanja »Stanje dozorelosti grozdja, smernice trgatve in 
nasveti pri predelavi letnika 2017« v prostorih Vinske kleti Zlati grič v Slovenskih Konjicah. 
Organizator predavanja VVD Slovenske Konjice. 
 

 9.9.2017 je bila podelitev priznanj iz grajske ocenitve med vinogradi Škalc v Gostilni Grič v Slovenskih 
Konjicah. Podelitve se je udeležilo 10  naših članov, bili so v društvenih majicah, kar je povzročilo 
odobravanje organizatorja. 
 

 17.9.2017 so krajani Poljčan priredili gospodu župniku Hodnik Štefanu praznovanje ob 30 letnici kar je 
župnik v Poljčanah. Organizatorji so povabili k sodelovanju tudi naše društvo, predsednik društva se 
je vabilu rad odzval. Vino so podarili Furman Vinko, Rober Branko, Bercko Milena in ostali krajani. Na 
praznovanju so delali: Gaber Jurij, Furman Vinko in Bercko Milena. 
 

 1.10.2017 je viničar Furman Vinko organiziral in izvedel 11. trgatev društvene brajde, botri in člani so 
potrgali grozdje, pri stiskanju grozdja je pomagal viničarju Milan Arčnik, natrgali smo 44 kg grozdja in 
naprešali 27 litrov mošta z vsebnostjo sladkorja 85 eksl.  Predsednik društva je poskrbel za hrano, 
kletarji so hrano in pijačo postregli približno 40 članom društva, ki so se udeležili najpomembnejšega 
dogodka društva – trgatve. 
 

 13.10.2017 je naše društvo sodelovalo na prireditvi Krajevne organizacije rdečega križa v Poljčanah – 
Srečanje starejših občanov. Naše društvo je poskrbelo za vino, ki sta ga točila Furman Vinko in Rober 
Branko. 
 

 28.10.2017 je predsednik društva Gaber Jurij na povabilo VTD Čatež pod Zaplazom organiziral 
skupni Vinogradniški pohod na Dolenjskem. Trasa pohoda vinogradniška pešpot »Gabrovka«. 
Pohoda se je udeležilo 20 članov s partnerji. Vsi udeleženci pohoda so bili navdušeni nad 
organizacijo dolenjskih prijateljev in njihovo gostoljubnostjo. 
 

 11.11.2017 ob 11 uri in 11 minut je predsednik društva Gaber Jurij organiziral »Krst mošta društvene 
brajde« v društvenih prostorih, mošt Poljčančana je krstil Vinko Lovrenčič, pomagala sta mu Furman 
Vinko in Rojs Drago. Krsta se je udeležilo 30 članov društva, Klančnik Milan je priskrbel zaseko in 
salamo, kruh je sponzoriral Španring Franc. 
 

 12.11.2017 je predsednik društva Gaber Jurij organiziral »Martinovanje na prostem«, pred 
društvenimi prostori v Poljčanah. Krst je opravil Vinko Lovrenčič s pomočjo Rojs Draga in Furman 
Vinka, najprej je krstil Poljčančana, potem je obiskal vse stojnice in še tam krstil vzorce in zaželel 
obilo dobrega vina. V kulturnem programu je nastopilo Pevsko društvo svete Cecilije župnije Poljčane, 
ki je s svojim kvalitetnem petju polepšalo lepo popoldne. Naš član Srečko Lampret je s harmoniko 
zaigral nekaj ljudskih pesmi na temo vina. Za hrano je poskrbel »Sina«, hrana je bila izvrstno 
pripravljena. Predsednik društva se zahvali vsem ki so prispevali brezplačne vzorce in sodelovali na 
stojnicah. 
 

 14.12.2017 je predsednik društva Gaber Jurij sprejel obisk delegacije iz Dolenjske in sicer 

predsednika VINIS-a Toplinšek Slavko, Jurak Mirana, Bašel Jože predsednik vinogradniškega 
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društva Trška gora, Martinčič Vinko predsednik vinogradniškega društva Virštanj. Gostje so si ogledali 

naše prostore in poskusili Poljčančana in ostala vina naših članov. 

 
 Naše društvo je letos sodelovalo na predbožični tržnici v Poljčanah 2 dni, nudili smo kuhano 

vino:15.12.2017 sta delala Bercko Milena in Ambrožič Ivan. 

 
 16.12.2017 sta delala Furman Vinko in Šmid Aleksander 

 

Občina Poljčane je Vinogradniško sadjarskemu društvo Poljčane podelila zahvalo za sodelovanje na 

predbožični tržnici v Poljčanah. 

 

Iz poročila se vidi, da smo Plan dela za leto 2017 dosegli in celo presegli in upamo, da bomo dobro sodelovali 

z vsemi društvi v naši občini še naprej. 

 

Pripravila: 

Vida FURMAN 

 


