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VINOGRADNIŠKO VINARSKI POSVET VINORODNE DEŽELE PODRAVJE 
 

Organizator: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor 
Kontaktna oseba: Tadeja Vodovnik Plevnik; M: 051 337-092; E-pošta: tadeja.vodovnik@kmetijski-zavod.si 
 
Program strokovnega posveta: 
TEHNOLOŠKE REŠITVE PRI TRGATVI IN PREDELAVI GROZDJA BELIH SORT 

mag. Janez Valdhuber, UM, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 

 

(NE)SPRETNOSTI JAVNEGA NASTOPANJA ZA USPEŠNEJŠE TRŽENJE VINA 

Klavdija Gornik, Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor 

 

KAKOVOST IN ZNAČAJ VIN LETNIKA 2020 

Leonida Gregorič in Tadeja Vodovnik Plevnik, KGZS - Zavod Maribor 

 

PODELITEV LISTIN O OCENI VIN »VINSKI LETNIK 2020« 

 
Vsebina vinogradniško – vinarskega posveta 
 
V tehnoloških procesih v času trgatve ter predelave grozdja se pojavljajo novi problemi in 

izzivi, s katerimi se soočata slovenski in globalni vinogradnik. Posledice klimatskih sprememb 

ter razmere na trgu sezonske delovne sile nas prisiljujejo v iskanje novih tehnoloških rešitev, 

ki bi nam lahko olajšale organizacijo izvedbe trgatve ter ekonomske vidike pridelave grozdja in 

vina. Zaradi toplejše klime se skrajšuje čas obiranja grozdja, hkrati pa je vedno težje dobiti 

zanesljivo sezonsko delovno silo. Hkrati pa so zahteve po kakovosti vina vedno višje, pri 

čemer igra osrednjo vlogo zdravstveno stanje grozdja. Tako bo mag. Janez Valhuber 

spregovoril o sodobnih tehnoloških rešitvah kakovostne izvedbe trgatve in predelave grozdja. 

 
Cilj vsakega vinogradnika je poleg kakovosti, dobro prodano vino. Velikokrat pa se zatakne pri 
komunikaciji s potencialnimi in aktualnimi kupci, saj marsikdo ni vešč javnega nastopanja. 
Klavdija Gornik, bo govorila o (Ne)spretnostih javnega nastopanja. Udeleženci bodo 
spoznali, kako lahko trema postane naš največji zaveznik pri nastopanju in učinkovita 
komunikacija ključ, ki odpre marsikatera vrata. Rek »Vaja dela mojstra!« še kako velja na 
področju javnega nastopanja. K temu je seveda treba dodati »Če mojster dela vajo!« 
 

Vinski letnik je tradicionalno ocenjevanje vin, ki ga je letos Kmetijsko gozdarski zavod Maribor 

organiziral že petinpetdesetič. To ocenjevanje ni tekmovalnega značaja, saj strokovna 

ocenjevalna komisija 20-30 ocenjevalcev izreče strokovno oceno letnika, njegove značilnosti 

in posebnosti. V 55. letih je to ocenjevanje pripomoglo k občutnemu dvigu kakovosti in 

prepoznavnosti vin ter seveda k promociji vinske destinacije vinorodne dežele Podravje.  

Tadeja Vodovnik Plevnik in Leonida Gregorič bosta spregovorili o kakovosti in značaju vin 
letnika 2020. Vina letnika 2020 so zapeljivega videza – sijočih, sortno značilnih barv, s 
prepoznavno in poudarjeno dišavnostjo, ki se pri posameznih sortah izraža v razkošju sadnih 
in cvetnih vonjev. V okusu pa so vina sveža, iskriva, primerno polna, harmonična in prijetno 
pitna. Splošna ocena vinskega letnika 2020 pa glasi: plus prav dober. 
Na koncu posvetu bodo sodelujočim vinarjem podeljene listine o oceni vina. 
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