
VINOGRADNIŠKO SADJARSKO DRUŠTVO POLJČANE 

SE PREDSTAVI 
 
Vinogradniško sadjarsko društvo Poljčane je bilo ustanovljeno 22. aprila 1992 na 
pobudo iniciativnega odbora.  
Potekale so volitve, kjer je soglasno več kot 90 prisotnih članov izvolilo prvega 
predsednika Milana Kodriča.  
Pred tem smo se združevali in sodelovali v društvu vinogradnikov Makole. Prve 2 leti 
smo imeli sedež v prostorih aktiva kmečkih žena Poljčane. 
 
V letu1996 smo se preselili v prostore ZŠAM Poljčane. 
 
V letu 1998 smo organizirali v sodelovanju s Kmetijskim Zavodom Maribor kletarski 
tečaj, kjer je sodelovalo 32 članov društva. Prav tako smo v istem letu  izvolili 
novega predsednika Ivana Ciglerja. 
 
Leta 1999, oktobra smo postavili prvi klopotec pri Vidi in Vinku Furman na 
Ljubični. To je postala tradicija, saj vsako leto postavimo klopotec pri drugem članu 
našega društva. 
 
V letu 2002 smo dobili od KS Poljčane v najem prostore na Tovarniški 1, za 99 let. S 
projektom, ki smo ga pripravili, smo dobili finančna sredstva od občine in KS 
Poljčane, s katerimi smo v dveh letih obnovili društvene prostore. 
 
Leta 2004 smo se preselili v nove prostore na Tovarniško 1. Izvolili smo novega 
predsednika društva Jurija Gabra, ki vodi društvo še danes. 
Pripravili smo praznovanje desete obletnice društva ter podelili priznanja za člane, 
ki so opravili preko 500 ur različnega prostovoljnega dela. 
 
V letu 2005 smo posadili pred društvom 19 trsov, kateri so dovoljeni na Štajerskem 
ter postavili štajersko brajdo in imenovali Vinka Furmana za viničarja. 
 
V letu 2008 smo razvili svoj prapor in imenovali praporščaka. To je postal Stanko 
Spolenak. 
 
V letu 2010 smo podpisali pogodbo o sodelovanju in pobratenju z Vinogradniško 
turističnem društvom Čatež pod Zaplazom na Dolenjskem. Vsako leto sodelujemo 
na različnih ravneh in prireditvah. 
 
V letu 2014 smo kletne prostore na  zunanji strani obložili s pohorskim škriljem. 
Finančno nas je podprla občina Poljčane, za kar se zahvaljujemo županu Stanetu 
Kovačič. 
 
V tem letu smo tudi obeležili 20 let delovanja društva; prehojenih 20 let našega 
društva vinogradnikov in sadjarjev Poljčane, je zgodba o uspehu. Ko smo se pred 
leti pričeli zbirati in organizirati v društvo, ni kazalo, da bomo čez 20 let tako 
uspešno društvo, kot smo danes. 
Dela je bilo veliko. Veliko pa je  bilo tudi dobre volje za izvedene prostovoljne akcije 
in prav zaradi tega vzdušja znotraj društva imamo danes svoje prostore, svojo 
brajdo in svoj renome v občini. Dobro sodelujemo z občino kot tudi z občani in 
vsemi društvi na območju občine Poljčane. Imamo tudi dobro in aktivno sodelovanje 
z vinogradniki drugih občin. Izredno dobro sodelujemo s pobratenim vinogradniško 



turističnim društvom Čatež nad Zaplazom, s Kmetijskim zavodom Maribor in 
drugimi. 
Naše vodilo je dobra volja, prostovoljno delo in medsebojno prijateljstvo. Vse to 
skupaj je dokaz, da lahko sodelujemo dobro in uspešno ne le danes pač pa tudi v 
prihodnje. 
 
Vsako leto v oktobru pripravimo trgatev društvene brajde ob prisotnosti botrov in 
nato stisnemo grozdje. Viničar pripravi vino do avgusta, s katerim nato napolnimo 
približno 30 steklenic Poljčančana, ki služi kot promocijsko vino. 
 
V letu 2017 v avgustu smo postavili klopotec pred društveno brajdo. Tu  nas je 
obiskala vinska kraljica Slovenije Maja Žibert v spremstvu Jožeta Štepca, 
predsednika pobratenega društva Čatež pod Zaplazom in predsednika združenja 
Dolenjskih vinogradnikov Mirana Juraka. Obiskala nas je tudi cvičkova princesa 
Dragica Ribič.   
 


