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VABILO  
 
Ocenjevanje moštov  
 
Vabimo Vas, da se udeležite ocenjevanja moštov letnika 2018, ki bo potekalo v gasilskem domu 
Dvor in sicer v četrtek, 8. 11. 2018 ob 16:30 uri. Vzorce, (ena steklenica), ki morajo biti ustrezno 
označeni, je potrebno prinesti na ocenjevanje istega dne t.j. 8. 11. in sicer med 15 in 16 uro. 
Vzorci prineseni pozneje ne bodo ocenjevani. Cena za prvi vzorec je 5€, za vsak naslednji 
vzorec pa po 2€. Ocenjevalni komisiji bo predsedovala specialistka za vinarstvo iz KGZ Novo 
mesto ga. Ivanka Badovinc. Vsak vzorec bo bil komentiran, in dan predlog za ukrepanje v 
primeru odkritja napake, zato je vaša prisotnost zaželena. Mošte lahko prinesejo na ocenjevanje 
tudi ne-člani društva.  

 
Prepoznavanje osnovnih napak vina 
 
Po ocenjevanju bo sledilo še prepoznavanje osnovnih napak vina. Namen tega je, usposobiti se 
za prepoznavanje eventualne napake, in kako pravilno ukrepati. Kotizacija za izobraževanje je 
5€, kdor pa prinese vzorec na ocenjevanje, pa tega zneska ne plača (v bistvu je to plačilo 
malice). 
Po ocenjevanju in izobraževanju bo sledila malica. 
Ta dogodek izkoristimo še za prijetno druženje vinogradnikov in vinogradnic 

 
JESENSKI POHOD 

 
Jesenski pohod bo v vsakem vremenu in sicer v soboto, 20. oktobra. Start bo ob 9. uri izpred 
vinoteke v gradu Žužemberk. Trasa bo sledeča: Žužemberk – Stranska vas – Komenca – Lipje -
Gradenca – Žužemberk. 
Startnina je 8€, v ceno pa je vračunana malica, in vmesno okrepčilo.  
V primeru slabega vremena bomo skrajšali traso. Vsak pohodnik sam odgovarja za svojo varnost. 
Povabite še prijatelje. 

 
Martinovanje 
 
V petek, 9. 11. 2018 vas vabimo, da se udeležite martinovanja, ki bo v veliki kleti v  
Žužemberškem gradu s pričetkom ob 17 uri. V uvodnem delu bo »Škof« krstil mošt, program 
bodo popestrili društveni pevci. Malica pa bo v znamenju pečenih svinskih krač. Vsak, ki se bo 
prijavil, dobi celo svinjsko kračo, zato imejte s seboj manjši nožek. Kotizacija je 8€.  
Prijave zbiramo do srede 7. 11. 2018 do 12 ure in sicer na telefonske številke 041 677 515 
Koncilja in 031 349 185 Gnidovec, ali 030 700 250 Kotar.  
 
Krač bo toliko, kolikor bo prijav in prosim, da ste zaradi nemotene organizacije točni in 
spoštujete pravila, da ne bi prišlo do nevšečnosti.  
 
Seveda prinesete lahko tudi mošt na krst.  

 
VLJUDNO VABLJENI NA VSE PRIREDITVE! 
 
Predsednik društva:  Anton Koncilja                    Tajnik društva: Peter Kotar 


