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poštovani
Prvo zahtevno leto delovanja našega Reda je za nami. 
Mnogo bogate vsebine in doživetij se je zgodilo. Imamo  
slovenski Red vitezov vina in ponosni smo na prehojeno 
pot. Pred vami je skrbno zbran material v besedi in sliki. 
Upam, da vam bo všeč. Če bo tako, bomo pripravili še 
kakšnega. 

Želim vam prijetno branje. Ohranite ga kot drag spomin 
za vas in vaše najdražje. 

Franci Jankovič,
tajnik Združenja slovenskega reda vitezov vina,
Vitez vina II. Reda. 
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Zapisnik o zgodovinskem trenutku

Zapisnik ustanovnega zbora društva Združenja sloven-
skega reda vitezov vina, ki je bil v petek, 9. januarja 2004, 
ob 12. uri v prostorih Vinskega hrama, Vinarski trg 1, Ptuj

Prisotni: Lojze Deželak, Vinko Dreu, Štefan Dragošič, 
Ernest Ebenšpanger, Franc Emeršič, Albert Gönc, Ja-
nez Gönc, Franc Jankovič, Janez Jerman, Stojan Kerbler, 
Ludvik Kiraly, Milan Kneževič, Franc Kogovšek, Božidar 
Kolar, Ivan Kovač, Milan Lovrenčič, Darko Marjetič, 
Zdravko Mastnak, Katarina Merlin, Nataša Petrovič, 
Branko Pucelj, Lidija Ruška, Andrej Sajko, Cvetka Sakel-
šek, Ivan Skočir, Franc Škrobar, Tone Zafošnik, Ivan Zu-
pan in Joco Žnidaršič.

V imenu iniciativnega odbora za ustanovitev Združenja 
slovenskega reda vitezov vina pozdravi prisotne Milan 
Kneževič in predlaga dnevni red ustanovnega zbora 
Združenje slovenskega reda vitezov vina:

1. Ugotovitev prisotnosti
2. Izvolitev organov zbora: 
 – predsedujočega zboru
 – zapisnikarja
 – dveh overovateljev zapisnika
3. Sprejem sklepa o ustanovitvi
4. Sprejem Statuta Združenja slovenskega reda vite-

zov vina
5. Imenovanje zakonitega zastopnika Združenja slo-

venskega reda vitezov vina
6. Sklic Viteškega zbora

ad.1.) Na podlagi liste prisotnosti je na zboru 29 zaintere-
siranih za ustanovitev Združenja slovenskega reda vite-
zov vina.

ad.2.) Prisotni so soglasno izvolili organe zbora:
– za predsednika Milana Kneževiča,
– za zapisničarko Natašo Petrovič,
– za overovatelja zapisnika Franca Jankoviča in Franca 

Škrobarja.

ZGODILO SE JE V PROSTORIH 
DEGUSTACIJSKE SOBE PTUJSKE KLETI

stanovitev 
Združenja slovenskega 
reda vitezov vina, 
9. januar 2004
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ad.3.) Zbrani na zboru, dne 9.1.2004 na Ptuju, so soglasno 
v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 60/95) 
ter Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
društvih (Ur.l. RS 89/99) sprejeli sklep: zbor ustanovi  
Združenje slovenskega reda vitezov vina.

ad.4.) Prisotni so po obrazložitvi sprejeli sklep: zbor 
sprejme Statut Združenja slovenskega reda vitezov 
vina v besedilu, ki je priloga zapisnika.

ad.5.) Prisotni so do izvolitve organov Združenja slo-
venskega reda vitezov vina sprejeli sklep: zbor imenuje  
za zastopnika Reda Milana Kneževiča.

ad.6.) Prisotni so sprejeli sklep:
1. Viteški zbor bo konec marca. Gradivo zanj pripravi 

sedanji iniciativni odbor in sicer:
 – predlog za organe Reda,
 – program dela,
 – finančni načrt.
Omizja posredujejo iniciativnemu odboru do 10. febru-
arja svoje predloge za člana omizja v Svetu Reda, kot 
tudi pripombe na statut Reda.

Zbor je delo zaključil ob 13,45 uri.

Zapisničarka: Nataša Petrovič
Predsedujoči: Milan Kneževič

Overovatelja zapisnika:
Franc Jankovič
Franc Škrobar
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Pismo vsem članom ERVV, Konzulata za Slovenijo

POŠTOVANI PRIJATELJI VINSKE KULTURE!

S ponosom vam sporočamo, da smo ustanovili Združenje slovenskega reda vitezov vina. 

Velik del članstva Evropskega reda vitezov vina (ERVV) Konzulata za Slovenijo si je že dalj časa prizadeval, da bi 
statut in delovanje reda posodobili in prilagodili demokratičnim načelom sodelovanja in vzpostavili enakoprav-
nost vseh v tem redu združenih konzulatov, ob spoštovanju temeljnih vrednot, lepo zapisanih v pravilih reda. 
Toda naši avstrijski kolegi (vodstvo reda)  so ob podpori večine članov Sveta Konzulata za Slovenijo vztrajali na 
tradiciji reda iz 15. stoletja, na avtokratskem načinu vodenja in odtujenosti članstva pri upravljanju. Ker nismo 
uspeli doseči bistvenih sprememb, smo na pobudo članov iz šestih viteških omizij ustanovili iniciativni odbor, 
ki je končno predlagal, da se večletna prizadevanja in nevzdržno stanje v Konzulatu za Slovenijo zaključi tako, 
da se vsi člani na Konventu izjasnijo o prihodnji organizaciji reda. Ta bi naj bila ali v posodobljeni obliki, ali pa v 
ustanovitvi slovenskega reda, ki bi se vključeval v ERVV s sedežem v Železnem. Žal vodstvo Konzulata na pisno 
zahtevo treh omizij ni imelo poguma in samozavesti, da bi to vprašanje preverilo na demokratični način z večin-
skim mnenjem pri celotnem članstvu na zadnjem Konventu v Novem mestu. Zato je iniciativni odbor sklenil, da 
po vzoru številnih vinogradniško razvitih držav, ustanovi samostojni Slovenski red vitezov vina (SRVV). Ker Svet 
Konzulata ni dopustil, da bi iniciativni odbor na Konventu v imenu najmanj 50 % članov celotnemu članstvu po-
drobneje predstavil naše videnje o stanju in prihodnji organiziranosti v redu, kar je nepojmljivo, Vam v pisni obliki 
na kratko podajamo temeljne razloge za ustanovitev SRVV in izhodišča za njegovo delovanje. 

Odločitev o ustanovitvi SRVV iniciativni odbor utemeljuje tudi na sedanjem bistveno spremenjenem položa-
ju, vlogi in vplivu Slovenije v mednarodnih odnosih, primerjalno z letom 1991, ko se je Slovenija borila za samo-
stojnost in mednarodno priznanje. V tistem času je bil ustanovljen Konzulat za Slovenijo, kot tako imenovana 
veja Gradiščansko-panonskega reda vitezov vina, za kar smo hvaležni avstrijskim kolegom. Danes je Slovenija 
kot nova država dejstvo, je mednarodno uveljavljena in suvereno odloča o svoji prihodnosti. Vendar pa nov 
čas zahteva in narekuje tehten premislek, nova dejanja in nove odločitve na vseh področjih dela in življenja. Z 
vključitvijo v Evropsko unijo bo Slovenija kot državna tvorba na veliki preizkušnji in z njo tudi vse oblike  poli-
tičnega in gospodarskega  organiziranja, kot tudi delovanja civilne družbe. V Evropsko unijo vstopa Slovenija kot 
enakopravna država s ponosom, s samozavestjo in tudi s spoznanjem, da bo v prihodnje v novi povezanosti le 
z lastnimi silami in potenciali lahko dosegala hitrejši vsestranski napredek, večjo mednarodno prepoznavnost in 
uveljavitev. V tem okviru imajo pomembno vlogo tudi različne organizacije civilne družbe, kamor spada tudi Red 
vitezov vina. Te organizacije so dolžne prek svojega načina in vsebine delovanja spoštovati in uresničevati te-
meljne nacionalne vrednote doma in v mednarodni povezavi, kar pa lahko uspešno udejanjajo le kot samostojni 
subjekti v enakopravnem odnosu s sorodnimi organizacijami v tujini.

Naslednja pomembna podlaga, na katero se je opiral iniciativni odbor, ko se je odločal o ustanovitvi SRVV, je 
status in raven razvitosti našega vinogradništva in vinarstva. Ta panoga ima več stoletno bogato tradicijo in 
nekatere vrhunske posebnosti, s katerimi se lahko enakovredno primerja z najbolj razvitimi pridelovalci vina v 
Evropi in v svetu. Ima veliko zaslužnih strokovnjakov, vinogradnikov in vinarjev, kateri so skozi dolgo zgodovino 
z ljubeznijo,  z visoko kulturo in narodnostno držo, žal dostikrat podložni tujcem, gojili vinsko trto, negovali 
žlahtno vino, ohranjali kulturno krajino, nacionalne vrednote in običaje. Zato je prav in nujno, da vsem njim v čast 
in spoštovanje, nam pa v ponos, imamo prvič v samostojni Sloveniji tudi samostojni Slovenski red vitezov vina. 
To naj bo najpomembnejša organizacija ljubiteljev vina, katera se kot enakopravni član v skladu s širšimi interesi  
Slovenije vključuje v različne oblike evropskega in širšega povezovanja in sodelovanja. Iz naše bogate tradicije 
moramo črpati navdih in moč, da v novih pogojih globalizacije, z ustrezno lastno organiziranostjo služimo 
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interesom slovenskega vinogradništva in vinarstva. Doma vplivamo na dvig kulture uživanja vina. Navzven 
širimo spoznanje o kulturnem bogastvu Slovenije in predstavljamo vrhunske dosežke naše stroke, celotnega 
vinogradništva in vinarstva v vse večji mednarodni konkurenci.

Z ustanovitvijo SRVV stopamo na področje, ki je zelo dejavno in široko organizirano. Slovenski red si bo prizade-
val to področje nadgraditi z novo zgodbo. V primerjavi z ERVV želimo red obogatiti z novo vsebino delovanja, 
ki ne bo sama sebi namen in ga oplemenititi z visoko moralno držo brez cenenih obljub in brez edino zveličavnih 
resnic. 

Znotraj reda bomo gojili pravo prijateljevanje ob vinu na demokratičnih temeljih z enakopravnim položajem vseh 
članov. Ne bomo delali razlik med moškimi in ženskimi člani. Vsi bodo volili in lahko bodo zvoljeni v organe reda, 
enakopravno vstopali in napredovali v skladu z dogovorjenimi kriteriji in svojim prispevkom v redu. Vse akte in 
pomembnejše odločitve bomo sprejemali v najvišjih organih, pregledno, z možnostjo vpliva vseh članov, ne pa 
odtujeno v ozkih krogih in samovoljno, kot je bil večkrat primer doslej. V delovanje reda uvajamo in poudarjamo 
slovensko tradicijo, kulturo čaščenja trte in vina, izhajajoč iz nacionalnih in krščanskih vrednot, neobremenjeni in 
brez udinjanja političnim ali verskim interesom.

Zunanja podoba in vsa znamenja reda (listine, insignije, oblačila, znak reda…) ter naša druženja bodo v duhu tra-
dicije in simbolike slovenskega vinogradništva in vinarstva. 

Vsi člani v Redu bomo imeli v temelju enaka znamenja in stopnje. Vsak član ERVV Konzulata za Slovenijo, ki bo 
vstopil v SRVV, bo primerjalno z novimi zadržal že doseženo redovno stopnjo in častne nazive. 

SRVV bo deloval z zavestjo, da imamo po vstopu Slovenije v veliko družino evropskih narodov tudi na tem 
področju lastno organizacijo, da smo tako enakopravni sorodnim organizacijam v drugih državah in pripravljeni 
sodelovati z vsakim, ki bo upošteval in spoštoval te vrednote.

Vabimo vse, ki se strinjate s kratko predstavljenimi izhodišči in v nadaljevanju s skupno dogovorjeno vsebino de-
lovanja, brez kakršnekoli dosedanje zamere, da se včlanite v SRVV ob pogoju, da ste član samo v enem tovrstnem 
združenju.

V ta namen vam prilagamo pristopno izjavo za SRVV in izstopno izjavo iz ERVV Konzulata za Slovenijo. Prosimo 
vas, da nam izpolnjeni izjavi pošljete najkasneje do 10. marca 2004 na naslov:
Nataša Petrovič, Zveza kulturnih društev, Jadranska 13, 2250 Ptuj.

Če se boste odločili, da se nam pridružite, Vam bomo poslali vabilo in gradivo za prvi Viteški zbor, na katerem 
bomo sprejeli dopolnjen statut, program dela, finančni načrt in izvolili organe reda.

S prijateljskimi pozdravi!

Na Ptuju, 10. 02. 2004 V imenu ustanoviteljev SRVV iz viteških omizij:

 Celje – Brane Pucelj
 Dolenjska – Darko Marjetič
 Ljubljana – Milan Kneževič
 Maribor – Vinko Dreu
 Pomurje – Jani Gönc
 Ptuj – Ormož – Nataša Petrovič
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RVI VITEŠKI ZBOR
  Rogaška Slatina, 28. maj 2004

GOVOR MINISTRA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO DR. MILANA PO-
GAČNIKA NA PRVEM VITEŠKEM ZBORU ZDRUŽENJA SLOVENSKEGA REDA VITEZOV 
VINA (Rogaška Slatina, dne 28. 5. 2004)

Spoštovane dame, 
cenjeni gospodje!

Vesel sem, da sem lahko danes tukaj med vami na prvem viteškem zboru Združenja slovenskega reda vitezov vina. Samoza-
vest, samospoštovanje in ponos – človekove lastnosti, ki ste jih navedli v vabilu, so zanesljivo vodilo viteštva in tudi razlog, 
da smo se danes tukaj zbrali. Ustanovitev Združenja slovenskega reda vitezov vina je vsekakor pomemben dogodek, toliko 
bolj, ker je to prvi zares slovenski viteški red, ki ljudi združuje, kakor nas na evropskem zemljevidu združuje tudi Evropska 
unija. Zato smo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejeli pokroviteljstvo nad Združenjem slovenskega 
reda vitezov vina, da bi vam tako pomagali pri uresničevanju vaših idej, vas dodatno motivirali in vam nenazadnje izkazali 
tudi potrebno čast. 

Veliko besed o vašem Viteškem redu je bilo danes že povedanih. Vesel sem, da ste si zastavili ambiciozen program ter izvolili 
organe Reda. Program bo možno uresničiti le s skupnim delom in prizadevanji vseh, ki jim ni vseeno za vino in vinsko kulturo. 
Viteštvo je namreč pripadnost k ideji resnične plemenitosti duha. Čaščenje plemenitega vina, negovanje in širjenje vinske 
kulture, širjenje novih spoznanj o vinu, karitativna dejavnost, promocija slovenskega vina doma in v tujini ter gojenje prave-
ga viteškega prijateljstva so naloge, ki ste si jih zadali in jih boste, prepričan sem, po svoji vesti in prepričanju tudi vestno iz-
polnjevali. Vse skupaj vas namreč povezuje tudi prijetna družabnost v želji, da bi z ljubeznijo in kritično presojo spoznavali 
domača in tuja vina. Vaš namen pa mora tudi biti spoznavanje in ohranjanje drugih slovenskih izvirnih posebnosti, ki izvirajo 
iz slovenske raznolikosti. 

Mnogi ljudje vino enačijo s kmetijskim pridelkom. Pa vendar vino pri nas ni samo kmetijski pridelek, ki pomeni ljudem kruh, 
vinska trta ni samo rastlina, ki ohranja kulturni videz naših gričev, vino in trta nosita v sebi več. V sebi nosita zgodovino na-
šega naroda, ki je sadil trto na teh gričih že pred mnogimi stoletji, v sebi nosita kulturo, saj sta bila marsikateremu umetniku 
navdih za umetniško delo, v sebi nosita radost mnogih lepih trenutkov, ki smo jih prebili in jih bomo še doživeli, tudi tukaj 
danes v Rogaški Slatini. Vino namreč prinaša ljudem radost, tistim, ki ga zlorabijo slabo počutje, vinogradniku in vinarju pa 
težko prislužen kruh. Zato je vino potrebno spoštovati.

V Sloveniji se ponašamo z vrhunskimi vini, ki se lahko merijo z mnogimi vini po svetu. A vendar pridelava grozdja pri nas 
poteka na nekaj manj kot 25.000 hektarjih in je izrazito razdrobljena – povprečje je 0,26 ha vinogradov na pridelovalca, to 
je skoraj 10 krat manj kot je povprečje v državah Evropske unije. Na drugi strani pa so tudi naravni pogoji predvsem zaradi 
nagibov takšni, da omejujejo uporabo mehanizacije in dvigujejo stroške pridelave grozdja. Tudi predelava grozdja je raz-
drobljena. V Sloveniji je v register vpisanih preko 900 pridelovalcev vina, ki sami polnijo svoje vino v steklenice. Vsak pridelo-
valec ima svojo tradicijo, svojo zgodbo o vinu, ki ga prideluje. Verjetno pa je predvsem v tej raznolikosti tista privlačnost, 
ki jo začutiš, ko potuješ po eni od naših vinskih cest, pa naj bo to na sončnem Primorskem, med zidanicami v Posavju ali ob 
zvoku klopotcev v Podravju.

Nekateri pravijo, da je tako različnost težko tržiti, kar je seveda tudi res. Nekomu, ki ni pripravljen poslušati zgodbe o vinu, 
ki ne vidi mehkobe vinskih gričev, ki ne pride potrkat na sveže napolnjeno vinsko posodo, je težko predstaviti čarobnost 
raznolikosti.
Vinogradi in vino so že od nekdaj združevali ljudi, vinogradi in vino so od nekdaj pletli vezi in tako so vinogradi in vino tudi 
krivci, da danes sedim tukaj v Rogaški Slatini. Prepričan sem, da bo vaše delo uspešno ter boste sledili plemenitim ciljem , ki 
ste si jih zastavili. Želim vam veliko uspehov in poguma pri vaših nadaljnjih odločitvah.

Hvala lepa!
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Zapisnik prvega Viteškega zbora v Rogaški 
Slatini, dne 28. maja 2004

ZDRUŽENJE SLOVENSKEGA REDA VITEZOV VINA

ZAPISNIK

1. seje Viteškega zbora, ki je bil v petek, 28. maja 2004, 
ob 13. uri v Zdraviliškem domu v Rogaški Slatini
 
Prisotni člani: Zvest Apollonio, Milan Bajič, Mitja Bra-
čun, Rudolf Cipot, Alojz Deželak, Vinko Dreu, Štefan 
Dragošič, Ernest Ebenšpanger, Franc Emeršič, Alojz Fi-
lipič, Katja Grabovac, Albert Gönc, Janez Gönc, Franc 
Jankovič, Janez Jerman, Marjan Kardinar, Ludvik Kiraly, 
Milan Kneževič, Franc Kogovšek, Božidar Kolar, Mihael 
Kolar, Jože Križančič, Ivan Kovač, Franc Kovačič, Milan 
Lovrenčič, Zdravko Mastnak, Katarina Merlin, Ivan Mi-
jošek, Nataša Petrovič, Branko Pucelj, Lidija Ruška, Ivan 
Skočir, Franc Škrobar, Aleks Štakul, Ivan Zupan, Janez 
Živič in Joco Žnidaršič.

Prisotni gostje: dr. Milan Pogačnik, minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Iztok Jarc, državni se-
kretar na kmetijskem ministrstvu, Vladimir Hajdinjak, 
svetovalec vlade na kmetijskem ministrstvu, mag. Janez 
Kramberger, poslanec Državnega zbora, Branko Kidrič, 
župan občine Rogaška Slatina, Janez Erjavec, direktor 
Pomurskega sejma, Boris Lieber, prior reda sv. Fortu-
nata, Stane Kocutar, Red sv. Urbana, Lidija Mavretič, 
predsednica Kluba vinskih kraljic, Vesna Bajuk, vinska 
kraljica 2004, Jože Rozman, urednik revije Vino-Kmečki 
glas, Andrej Božič, predsednik uprave Droge, d.d., Jože 
Anderlič, direktor Kranjske investicijske družbe, Vinko 
Može, predsednik uprave Aerodroma Ljubljana, Serge-
ja Javornik, Rogaške novice in Viktor Vratarič, župnik iz 
Kostrivnice.

V uvodu je zapel Moški pevski zbor »Rogaška« iz Roga-
ške Slatine. Zatem pa je Milan Kneževič kot predsednik 
iniciativnega odbora za ustanovitev Združenja sloven-
skega reda vitezov vina pričel zbor, pozdravil vse goste 
in člane Reda, nato je predlagal organe zbora.

SKLEP:
Prisotni so soglasno izvolili organe zbora in sicer:
Delovno predsedstvo: Branko Pucelj, predsednik 
Jani Gönc in Katarina Merlin, člana
Zapisničarka Nataša Petrovič, 
Overovatelja zapisnika: Ivan Kovač in Mihael Kolar
Verifikacijska komisija: Lidija Ruška, Božo Kolar, Franc 
Jankovič
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Predsedujoči uvodoma seznani Zbor, da je k Združenju 
slovenskega reda vitezov vina na pisno povabilo, v času 
od ustanovnega zbora, predalo pristopno izjavo še ne-
kaj članov iz ERVV, tako, da naš Red šteje skupno 42 
članov.

Branko Pucelj prosi Boža Kolarja, predsednika verifika-
cijske komisije, da poda poročilo o prisotnosti na seji 
zbora.

SKLEP:
Na 1. zboru Združenja slovenskega reda vitezov vina je 
od 42 članov prisotnih 36 in zbor lahko polno veljavno 
sklepa.
Branko Pucelj predlaga dnevni red dela zbora, kot so ga 
člani prejeli z vabilom.

SKLEP:
Prisotni so soglasno sprejeli dnevni red:
1. Informacija o aktivnostih do 1. Viteškega zbora
2. Slovensko vino in njegovi prijatelji
3. Program dela Reda za leto 
4. Finančni načrt Reda za leto 
5. Dopolnitve in spremembe Statuta Reda
6. Sprejem poslovnika o delu Zbora
7. Izvolitev organov Reda:

– Sveta reda
– Nadzornega odbora
– Viteškega razsodišča
– Ambasadorja reda

8. Pozdravi Združenju slovenskega reda vitezov vina
9. Slovesna inavguracija Reda

– Slovesna zaobljuba Združenju slovenskega reda 
vitezov vina

– Razvitje simbolov Reda
– Podelitev slovesnih oblačil in viteških insignij čla-

nicam in članom Reda

Ad.1

Dosedanje aktivnosti za ustanovitev Združenja sloven-
ska reda vitezov vina in delo iniciativnega odbora od 
ustanovitvenega zbora, ki je bil, 9.1.2004, na Ptuju, do 1. 
viteškega zbora, je predstavil Milan Kneževič.

Prisotni so informacijo vzeli na znanje, razprave ni bilo.

Ad.2

Milan Kneževič je podal referat: »Slovensko vino in nje-
govi prijatelji«, v katerem je orisal zgodovinski razvoj 
slovenskega vinogradništva in vinarstva in posebej iz-
postavil, da se Slovenija kot vinorodna dežela uspešno 
kosa z najbolj razvitimi vinogradniškimi državami sveta. 
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Z Združenjem slovenskega reda vitezov vina pa člani za-
čenjamo novo zgodbo o vinu.
Prisotni so prispevek o Slovenskem vinu in njegovih pri-
jateljih vzeli na znanje, razprave ni bilo.
Referat objavljamo na strani 16 in 17.

Ad.3

Branko Pucelj povabi k razpravi o programu Reda za leto 
2004, ki so ga člani Reda dobili skupaj z vabilom. Raz-
prave ni bilo.

SKLEP:
V predloženem besedilu je Zbor sprejel Program dela 
Reda za leto 2004 (priloga zapisnika).

Ad.4

Branko Pucelj povabi k razpravi o finančnem načrtu 
Reda za leto 2004, ki so ga člani Reda dobili skupaj z va-
bilom za 1. sejo zbora.
Dopolnitev ali predlogov za spremembe ni bilo.

SKLEP:
V predloženem besedilu je Zbor sprejel finančni načrt 
Reda za leto 2004 (priloga zapisnika).

Ad.5

Tudi spremembe in dopolnitve Statuta so člani Reda 
prejeli skupaj z vabilom, zato Branko Pucelj odpre raz-
pravo. Razprave ali dodatnih predlogov ni bilo.

SKLEP:
V predloženem besedilu je Zbor sprejel dopolnitve in 
spremembe Statuta Združenja slovenskega reda vite-
zov vina (čistopis statuta je priloga zapisnika).

Ad.6 

Predlog poslovnika o delu zbora je bil priložen vabilu, 
zato Branko Pucelj meni, da dodatna obrazložitev ni 
potrebna in daje besedilo poslovnika v razpravo.
Razprave ni bilo.

SKLEP:
V predloženem besedilu je Zbor sprejel Poslovnik o delu 
zbora Združenja slovenskega reda vitezov vina (priloga 
zapisnika).

Ad.7

Branko Pucelj obrazloži, da ima Red po statutu nasled-
nje organe: Svet Reda, Nadzorni svet, Viteško razsodiš-
če in Ambasadorja Reda. Organi se volijo za dobo pet 
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let. Predlog članov za posamezne organe so člani Reda 
dobili skupaj z vabilom in odpira razpravo.
Janez Jerman meni, da bi moral biti član katerega od 
organov Jani Gönc. Druge razprave ni bilo.

SKLEP:
Za dobo petih let so bili v organe Reda izvoljeni:
Svet Reda: Vinko Dreu, Franc Jankovič, Milan Lovren-
čič, Zdravko Mastnak, Nataša Petrovič, Branko Pucelj in 
Franc Škrobar.
Nadzorni odbor: Ernest Ebenšpanger, Katarina Merlin 
in Andrej Sajko.
Viteško razsodišče: Lojze Filipič, Franc Kogovšek in Joco 
Žnidaršič – člani, nadomestna člana Katja Grabovac in 
Božo Kolar.
Ambasador Reda: Milan Kneževič, ki je po funkciji član 
Sveta in ga tudi vodi.

Ad.8

V nadaljevanju dela zbora so zbor pozdravili in Redu za-
želeli uspešno delo župan občine Rogaška Slatina Branko 
Kidrič, direktor Pomurskega sejma Janez Erjavec, pred-
sednik uprave Droge Andrej Božič, član Reda sv. Urbana 
Stane Kocutar in Boris Lieber, prior reda sv. Fortunata.

Zbor je delo nadaljeval v Kristalni dvorani Zdraviliškega 
doma, kjer je bila:
– slovesna zaobljuba članov Reda (zaobljuba je v pri-

logi),
– razvitje simbolov reda: prapor reda in zastave omizij, 

grba Reda, obrednega vrča za vino, krstne posode s 
simbolnim kristalnim mečem in obrednega kristalne-
ga keliha za vino

– podelitev slovesnih oblačil (baretke, ogrinjala in kra-
vate) in viteških insignij,

– kulturni program,
– podpis Dogovora o sodelovanju med ZSRVV in Po-

murskim sejmom.

Sledilo je viteško kosilo in pokušina vin Vinogradniškega 
društva Rogaška Slatina.

Zbor je bil zaključen ob 16.uri.

Zapisala: Nataša Petrovič

Overovatelja zapisnika: Ivan Kovač, Mihael Kolar

Junij, 2004

Prvi viteški zbor
Rogaška Slatina, 28.maj 2004
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PRVI VITEŠKI ZBOR
28.05.2004

PROGRAM DELA ZDRUŽENJA 
SLOVENSKEGA REDA 
VITEZOV VINA ZA LETO 2004

JANUAR : 9.1.2004
Ustanovni zbor Združenja slovenskega reda vitezov 
vina :
– Sklep o ustanovitvi Reda 
– Statut Reda
– Overovitev zapisnika zbora
– Gradivo za registracijo Reda

30.1.2004
Seja iniciativnega odbora:
– Dopis članom Evropskega reda vitezov vina, Konzu-

lata za Slovenijo
– Oblikovanje predlogov za stopnje v Redu
– Osnutek podobe Reda

MAREC : 12.03 2004
Seja iniciativnega odbora:
– Osnutek programa dela Reda za leto 2004
– Osnutek finančnega načrta Reda za leto 2004
– Spremembe in dopolnitve Statuta Reda
– Dogovor o pripravi predlogov za organe Reda

APRIL : 23.04.2004
Seja iniciativnega odbora:
– Sklic Viteškega zbora
 Datum sklica 28.5.2004

Dnevni red : 
1. Otvoritev in izvolitev organov zbora

– predsednika zbora
– verifikacijske komisije
– overovateljev zapisnika
– zapisnikarja

2. Informacija o aktivnostih do 1.Viteškega zbora
3. Slovensko vino in njegovi prijatelji ( referat)
4. Program dela Reda za leto 2004

– Finančni načrt Reda za leto 2004 
– Dopolnitve in spremembe statuta Reda

5. Sprejem poslovnika o delu zbora
6. Izvolitev organov Reda:

– Sveta Reda
– nadzornega odbora 
– viteškega razsodišča
– ambasadorja Reda
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7. Pozdravi Združenju slovenskega reda vitezov
8. Slovesnosna inavguracija Reda:

– Slovesna zaobljuba Združenju slovenskega reda 
vitezov vina

– Razvitje simbolov Reda
– Podelitev slovesnih oblačil in viteških insignij čla-

nicam in članom Reda

V kulturnem programu sodelujejo:
– Moški pevski zbor »Rogaška« iz Rogaške Slatine
– Dušan Topolovec, operni pevec 
– Bojan Umek, gledališki igralec
– Mateja Kremljak, flavta
– Matjaž Stosič, kitara

Po zaključenem slovesnem zboru bo skupno viteško ko-
silo s pokušino vin.

MAJ : 28. ( 29) 05.2004
1. Viteški zbor

a) Uradni in slovesni del
b) Družabno srečanje

JUNIJ : 
1. Srečanja viteških omizij
2. Seja sveta Reda

– Konstituiranje sveta 
– Poslovnik o delu sveta 
– Kriteriji za sprejem in napredovanje
– Pravila delovanja viteških omizij

AVGUST :
Pomurski sejem
– Viteški turnir slovenskega vina

NOVEMBER : 
2. Viteški zbor

– Uradni del:
– program dela za leto 2005
– finančni načrt za leto 2005
– napredovanje članov Reda
– sprejem novih članov Reda
– Elitni večer s plesom za dobrodelne namene
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INANČNI NAČRT REDA ZA LETO 2004

PRIHODKI

1. Članarina .........� 690.000,00 Sit
2. Sprejem v Red ............................................................................................................................... 350.000,00 Sit
3. Napredovanje v Redu ................................................................................................................. 150.000,00 Sit
4. Plačilo insignij in oblačil Reda ............................................................................................... 1.500.000,00 Sit
5. Viteška srečanja ...........................................................................................................................800,000,00 Sit  
6. Elitna plesna prireditev .............................................................................................................500,000,00 Sit
7. Sredstva sponzorjev in donatorjev ...................................................................................4.500.000,00 Sit

Skupno prihodki: ..........................................................................................................................8.490.000,00 Sit

ODHODKI

1. Stroški administracije ................................................................................................................ 400.000,00 Sit
2. Izdelava podobe Reda .............................................................................................................. 400.000,00 Sit
3. Simboli Reda:
 - grb
 - krstna palica
 - kristalna majolika
 - kristalni kelih
 - zastave 7  kom (1+6) .......................................................................................................300,000,00 Sit
4. Insignacije in oblačila Reda:
 - ovratnice (61 kom) ...................................................................................................... 2.600,000,00 Sit
 - ogrinjala in baretke (50 kom) ................................................................................... 1.845.400,00 Sit
 - kravate (100 kom) ...........................................................................................................500.000,00 Sit
5. Srečanja Reda ............................................................................................................................. 1.200.000,00 Sit
6. Kotizacija  viteškim omizjem ................................................................................................... 150.000,00 Sit
7. Dotacija za dobrodelne namene ............................................................................................500.000,00 Sit
8. Rezerva ...........� 500.000,00 Sit

Skupno odhodki : ......................................................................................................................... 8.395.400,00 Sit
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Vitezi vina:
Jani Gönc, Milan Kneževič, Franc Kogovšek, Ivan Skočir.

Vitezi vina I. reda: 
Štefan Dragošič, Vinko Dreu, Ernest Ebenšpanger, Franc Emeršič, Alojz Filipič, Katja Grabovac, Stojan 
Kerbler, Ludvik Kiraly, Ivan Kovač, Jože Križančič, Milan Lovrenčič, Katarina Merlin, Nataša Petrovič, 
Branko Pucelj, Lidija Ruška, Franc  Škrobar, 

Vitezi vina II. reda:
Zvest Apollonio, Milan Bajič, Janez Bohorič,  Mitja Bračun, Rudolf Cipot,  Lojze Deželak, Albert Gönc, 
Franc Jankovič, Janez Jerman, Božidar Kolar, Franc Kovačič, Marjan Kardinar, Mihael Kolar, Zdravko Mast-
nak, Ivan Mijošek, Simon Toplak, Aleks Štakul, Franc Travnikar, Ivan Zupan, Nikolaj Žibret, Janez Živič, 
Joco Žnidaršič.

EZNAM ČLANOV ZSRVV NA DAN 28. 5. 2005
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LOVENSKO VINO IN NJEGOVI PRIJATELJI

Drage viteške prijateljice in prijatelji, spoštovani prijatelji slovenskega vina!

Predstavljati ali govoriti o slovenskem vinu in njegovih prijateljih nam mora biti v čast in ponos. Za takšen odnos 
obstoja vrsta razlogov.

Slovensko vinogradništvo in vinarstvo je s svojimi pridelki ena izmed najbolj vrhunskih kmetijskih panog na Slo-
venskem.Ima zelo dolgo in bogato tradicijo in nekatere vrhunske posebnosti , s katerimi se lahko kosa z največjimi 
po Evropi. Tradicija vzgoje vinske trte je na slovenskem ozemlju zelo stara. Znana je že iz antike, iz časa rimske 
države na naših tleh. Dolgotrajna tradicija je na Slovenskem pripeljala do vzgoje številnih domačih vinskih sort 
tako na Primorskem, kot na Dolenjskem in Štajerskem. Posebnost in odlika slovenskega vinogradništva in vinar-
stva je njegova velika raznolikost od mediteranskih do srednjeevropskih sort. 
Ni je v Evropi dežele, ki bi imela na tako majhnem obsegu takšno raznolikost, ki zajema prav oba ekstremna konca 
vinske diagonale. To posebnost bi morali znati še bolje tržiti v namene domačega vrhunskega turizma – prihod-
nje pomembne gospodarske panoge.

V zavesti slovenskega ljudstva je bilo vino, njegova pridelava in uživanje zelo prisotno kot nekaj dobrega za telo 
in dušo. O tem sta pisala v 17.stoletju Janez Vajkar Valvazor pa tudi malo pozneje Janez Svetokriški.
Najlepšo hvalnico vinogradništvu in vinarstvu je spisal in spesnil eden najbolj imenitnih Slovencev, naš štajerski 
rojak svetniški škof A. Martin Slomšek s svojo pesmijo »En hribček bom kupil, bom trto sadil«, ki je ena najbolj 
priljubljenih slovenskih ponarodelih. 

Njegov sodobnik F.Prešeren, največji slovenski pesnik pa nam je vino ovekovečil v svoji »Zdravljici« in samostojna 
slovenska država jo je sprejela kar za svojo himno. 
Ne vem, če je še kje narod, ki ima v svoji himni za glavnega junaka vino. Zaradi tega je prav, da se do njega obnaša-
mo skrbno, spoštljivo in z ljubeznijo. Prav je, da se tako obnašajo njegovi pridelovalci, njegovi uživalci in prijatelji.
Prav je, da se te skrbi, spoštovanja, ljubezni in slovenske samozavesti zavedajo tudi vse organizacije pridelovalcev 
in prijateljev vina v samostojni državi Sloveniji. Tega so se na slovenskem dobro zavedali že od 19.stoletja dalje. 
Poleg omenjenih kulturnih delavcev so o vinoreji in vinogradništvu pisali strokovnjaki po vseh slovenskih pokra-
jinah, tako Vipavcem duhovnik Matija Vertovec (1845), Štajercem pa zdravnik Josip Vošnjak. Pametni Slovenci 
so se zavedali pomena strokovnega usposabljanja za umno vinorejo. Tako smo že v stari Avstriji dobili v Mariboru 
kmetijsko šolo. Imela je odlične strokovnjake, ki so vzgojili številne mlade kmete v umne vinogradnike. Iz stare 
Avstrije izhajajo tudi številne zadruge vinogradnikov zlasti na Primorskem. 

Vsa ta tradicija se je na Slovenskem umno in spoštljivo ohranjala, gojila, se izpopolnjevala in plemenitila tudi v 
času med obema vojnama in tudi po drugi vojni. Na Slovenskem je zraslo celo število vinogradniških in vinarskih 
strokovnjakov, vzgojenih najprej v srednjih kmetijskih šolah, kasneje na Višji kmetijski šoli v Mariboru, in nato na 
agronomskih fakultetah v Zagrebu, Ljubljani in Mariboru.
Ti strokovnjaki so že vedeli za pomen mednarodnih povezav, primerjav in izpopolnjevanja. Odhajali so po do-
datna znanja v Evropo in v svet, prinašali domov nove izkušnje in znanja in s tem razvijali in plemenitili domačo 
vinogradništvo in vinarstvo. 
Njihovi rezultati so vidni v dvigu kakovostne vinoreje, kot v modernizaciji kletarstva.
Najprej je treba tu omeniti razmah velikih kleti po drugi vojni, ki so nedvomno prispevale k dvigu kakovosti in 
pomena vinogradništva v slovenskem narodnem gospodarstvu. Potem pa je v osemdesetih letih nastopil razvoj 
zasebnih vinogradnikov, ki je dobil pravi razmah v času po osamosvojitvi Slovenije.

K razmahu vinogradništva in vinarstva in uživanja vina v Sloveniji sta nedvomno doprinesla najprej Mednarodni 

Referat Milana Kneževiča na I. Viteškem Zboru v Rogaški Slatini
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vinski sejem v Ljubljani, v zadnjih letih pa še Pomurski sejem v Gornji Radgoni.
Za afirmacijo slovenskih vin pa so zelo zaslužna Poslovna skupnost za vinogradništvo in vinarstvo Slovenije in 
številna vinogradniška društva po Sloveniji.

V preteklih desetletjih je bil na področju pridelovanja vina- zlasti glede dviga kakovosti, narejen izjemen razvoj. 
Precej je bilo narejeno glede organizacije predelovanja tako v družbenem kot v zasebnem sektorju. Uveljavljajo 
se novi načini marketinga in prodaje.
S tem slovensko vinogradništvo in vinarstvo kaže svojo vitalno silo in voljo po modernizaciji, ki jo zahteva nov 
čas z novimi tehnološkimi prijemi, nove tržne možnosti in tudi višje zahteve in kontrola v EU, kamor se je podala 
slovenska država.

K prijateljem slovenskega vina se pridružuje tudi Slovenski red vitezov vina. Ustanovili smo ga po vzoru razvitih 
vinogradniških dežel. Ustanovili smo ga zaradi spoštovanja do naše bogate vinogradniške in vinarske tradicije, 
spoštovanja do vseh, kateri so skozi stoletja na slovenskem z velikim požrtvovanjem in samozavestjo negovali 
žlahtno kulturo, s tem veliko doprinesli k obogatitvi in izgledu kulturne krajine, ljubili in častili sadove svojega 
dela, razvijali in ohranjali pristne nacionalne običaje in končno povzdignili slovensko ime v bok najrazvitejših vino-
gradniških dežel Evrope. Danes smo na vse to lahko upravičeno ponosni in zavezani, da te vrednote spoštljivo 
cenimo, na njih nadgrajujemo nove vsebine in nadaljnji razvoj.
Delovanje Slovenskega reda vitezov vina bo temeljilo na spoštovanju, ki izhaja iz druženja med enakimi in ne na 
dediščini ortodoksne organizacije iz srednjega veka. Za nas se čas ni ustavil. Zato bomo na temeljnih izhodiščih 
domišljali vsebine v duhu časa, novih znanstvenih in strokovnih spoznanj in nenehno novih zahtev v Evropski 
uniji, sodelovali s svojim znanjem in izkušnjami ter s slovenskimi simboli, tradicijo, običaji in vrednotami obogatili 
Evropo. To lahko uresničujemo le z lastno organizacijo tako, da imamo v samostojni Sloveniji za strokovnjake, za 
prijatelje in poznavalce vina Slovenski red vitezov vina. 
Po vsebini bomo spoštovali vsa strokovna spoznanja in vse vrednote povezane z vzgojo trte in vina, negovali kul-
turo uživanja vina in čaščenje trte in vina izhajajoče iz krščanskih vrednot. Naš red bo deloval na demokratičnih 
temeljih z enakopravnim položajem vseh članov – žensk in moških, v njem bomo vse akte reda kot pomembne 
odločitve sprejemali na najvišjih organih, pregledno z možnostjo vpliva vseh in ne odtujeno v ozkih krogih. V 
organiziranju in načinu delovanja bo red zavezan posebnemu moralnemu kodeksu sodobne družbe in bo simboli-
ziral v prvi vrsti človeške vrline kot so hrabrost, plemenitost, zvestobo, kavalirstvo in lepoto. Zato bomo vsebino 
dela oplemenitili z visoko moralno držo brez prepovedi ali cenenih obljub in edino zveličavnih resnic.

Naša širša naloga in poslanstvo je gojiti ljubezen do vina, do njegove pridelave in umnega zdravega uživanja. Naša 
posebna naloga pa je gojiti ljubezen do slovenskega vina in mu pripomoči do čim večje veljave doma v slovenski 
državi, kakor tudi širše v Evropi in v svetu.
Z ustanovitvijo Slovenskega reda vitezov vina vstopamo na področje, ki je dobro organizirano in strokovno po-
vezano. Zato si bomo prizadevali vsebino in način delovanja obogatiti in nadgraditi z novo zgodbo o vinu. Torej, 
čaka nas zahtevno in odgovorno delo, ki bo uveljavilo naš red le, če bomo delovali kot resnični prijatelji vina in 
svojo pripadnost potrjevali s krepitvijo ugleda reda po vsebini in odnosih.
Drage viteške prijateljice in prijatelji, spoštovani gostje!
Današnji prvi Viteški zbor je za nas zgodovinski dogodek. Od našega odnosa do tega dejanja je odvisno ali bomo 
na ta dan ponosni ali razočarani. Osebno ne dvomim o pravilnosti odločitve po ustanovitvi Slovenskega reda 
vitezov vina in njegovi pozitivni vlogi.
V imenu iniciativnega odbora in osebno se vam iskreno zahvaljujem za podporo pri ustanavljanju Slovenskega 
reda vitezov vina in za vašo častno in ponosno odločitev, da postanete njegove članice in člani.
Nazdravimo Slovenskemu redu vitezov vina, ki je naš in v imenu katerega dajemo zaobljubo, da bomo spoštovali 
skupno dogovorjena pravila delovanja ter gojili in razvijali vse vrednote povezane s trto in vinom.

V čast vinu in domovini!

Milan Kneževič, Ambasador Reda
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SORTE CHARDONNAY

Združenje Slovenskega reda vitezov vina organizira 1. vi-
teški turnir slovenskega vina sorte chardonnay. Zbiramo 
vzorce za 4 kategorije:

– 5 vzorcev za: 1. kategorijo suho 
– 5 vzorcev za: 2. kategorijo polsuho 
– 5 vzorcev za: 3. kategorijo polsladko 
– 5 vzorcev za: 4. kategorijo sladko 

V vsaki kategoriji bodo vzorci ocenjeni od 1 do 5. Tisti, ki 
bo od 7 ocenjevalcev največkrat postavljen na 1. mesto 
bo prvak skupine. Na koncu se med vsemi prvaki iz vseh 
kategorij izbere najboljšega in to bo slovensko viteško 
vino.

Viteško ocenjevanje
bo v sredo, 1. septembra 2004,
ob 10. uri
v vinskem hramu na sejmišču Gornja Radgona.

Vzorci se zbirajo
na Radgonskih goricah, Gornja Radgona 
do najpozneje 25.08.2004.

Za ocenjevanje je potrebno dostaviti 4 steklenice za 
vsak vzorec vina. Vino naj spremlja osnovna analiza, 
možna je tudi interna.
Za informacije je pristojen vitez vina, Lojze Filipič, 
tel.:02/564 85 13 (30)

Prijateljski in viteški pozdrav!

V čast vinu in domovini !

Vitez vina, drugega reda
Lojze Filipič

Ambasador
Združenja slovenskega reda vitezov vina 
Milan Kneževič, vitez vina

Gornja Radgona, 02. 08. 2004

RVI VITEŠKI TURNIR

   SLOVENSKIH VIN
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Na 42. kmetijsko-živilskem sejmu je, 1. sep-
tembra 2004 potekal prvi viteški turnir 
slovenskih vitezov vina, na katerem so iz-
birali najboljši Chardonnay, ki so ga za oce-
njevanje prispevali člani tega vinskega reda 
oz. podjetja, kjer so vinski vitezi zaposleni. 
Komisija je med sodelujočimi vzorci izbrala 
naslednje zmagovalce:

Prvak med suhimi vini je Noble, Chardonnay 
2003, Ptujske kleti.

Prvak med polsuhimi vini je Chardonnay 
2003, Radgonskih goric.

Prvak med polsladkimi vini je Chardonnay, 
pozna trgatev 2003, Ivana Mijoška.

Prvak med sladkimi vini je Chardonnay, suhi 
jagodni izbor 2000, Ivana Mijoška. Ivan Mi-
jošek je za to vino prejel tudi naslov Viteško 
vino 2004. 

Gornja Radgona, 02. 08. 2004

Voja turnirja Lojze Filipič

MAGOVITI CHARDONNAYI 1. VITEŠKEGA    
TURNIRJA SLOVENSKIH VIN
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Program:

10:30 Pričetek slovesnosti

– vitezi vstopijo v dvorano ob zvoku fanfar,
– protokol vodi Nataša Petrovič, pozdrav prisotnim,
– pozdravni govor Ambasadorja Reda,
– pozdravni nagovori župana in vodstva Gostinstva Radenske,
– v kulturnem programu nastopajo fanfaristi in tamburaški orkester Drotmantraši,
– strokovni referat »Penine«, predavatelj Lojze Filipič,
– sprejem novih članov pripravnikov,
– razglasitev himne ZSRVV – poje Alfi Nipič,
– svečano viteško kosilo in degustiranje vin, ki jih je zbralo Pomursko omizje.

Zaključek ob 15:00 uri. 

RUGI VITEŠKI ZBOR
    4. DECEMBRA V RADENCIH



 OVOR MILANA KNEŽEVIČA NA VITEŠKI              
SLOVESNOSTI V RADENCIH, 4. 12. 2005

Drage viteške prijateljice in prijatelji,
spoštovani gostje!

Prisrčen pozdrav vsem, ki ste se odzvali vabilu. 

Danes se slovenski vitezi vina sestajamo prvič polnoštevilno po 1. Viteškem zboru, kjer smo izvolili organe Reda in zagoto-
vili pravno formalne pogoje za delovanje. 
V času od tedaj do danes smo postali prepoznavni in dejavni na ravni Reda in po viteških omizjih.
Oceno dela Reda za leto 2004 bomo opravili februarja, ko bomo sprejeli tudi program dela in finančni načrt za leto 2005.
Osrednji del današnje slovesnosti ob strokovnem referatu namenjamo prvič sprejemu novih članov v Red, kajti dosedanji 
člani smo stopili v Red na ustanovnem Zboru 9. januarja letos in s prestopom iz  t. i. ERVV. S tem dejanjem bomo zadostno 
povečali število članov po posameznih omizjih za normalno delovanje in zagotovili pogoj oz. omogočili ustanovite še za-
dnjega omizja za Primorsko. Tako bo Red s svojo organizacijsko sestavo pokril celotno Slovenijo. Zaradi tega izjemoma in v 
skladu s »Pravilnikom o sprejemu in napredovanju v Redu« tokrat sprejemamo večje število novih članov. 
Svet Reda je na podlagi predlogov možnih kandidatov iz Viteških omizij sprejel 25 novih članov. 
Danes bomo z njihovo zaprisego Redu ta sprejem slovesno in simbolično potrdili. 

Tako bo Red od danes skupno štel 67 članov ali skoraj polovico predvidenega končnega števila. Vsi novo sprejeti so sprejeli 
Statut in Pravilnik o sprejemu in napredovanju. Kljub temu, da so bili tudi ob povabilu po omizjih seznanjeni v glavnem o 
pravilih v Redu, bi ob tej priložnosti rad poudaril nekatere bistvene vrednote Reda in njegove temeljne vsebine delovanja:
– Naš Red je slovensko združenje povabljenih prijateljev, kateri častijo vinsko trto in vino ter negujejo vinsko kulturo.
– Deluje organizirano na območju cele Slovenije in je odprt za sodelovanje in vključevanje v sorodne mednarodne orga-

nizacije, vendar le pod enakopravnimi pogoji.
– Organizirani smo po slovenski zakonodaji v skladu z demokratičnimi načeli upravljanja in delovanja.
– Red deluje neobremenjeno z gospodarskimi, političnimi ali verskimi interesi. 
– Simboli Reda, insignije in viteška oblačila so izvirna in v duhu slovenske tradicije vinogradništva in vinarstva, prav tako so 

listine in vsi napisi v slovenskem jeziku.
– Red zagotavlja enakopraven položaj žensk in moških s pravico ne glede na politično ali versko opredelitev, biti izvoljen 

v organe Reda.
– Temelj delovanja Reda so viteška omizja, organizirana po vinorodnih deželah oziroma po interesih članstva. Delujejo 

kot metoda dela Reda po pravilih Reda, imajo pa v skladu s pravili Reda tudi svoja pravila delovanja in pravico do dela 
članarine.

Prijateljevanje ob vinu, kateremu namenjamo osrednjo pozornost, strokovna vedenja o vinogradništvu in vinarstvu, o last-
nostih vina, zlasti zdravilnih, ohranjanje in spodbujanje tradicije slovenskega vinogradništva in vinarstva ter s tem povezanih 
ljudskih običajev, spodbujanje domoljubja in nacionalnega ponosa povezano tudi z vinsko kulturo in promocijo slovenskega 
vina doma in v tujini ter različne oblike humanitarne dejavnosti, so osrednje programske naloge Reda.

Čeprav je Red relativno zaprta organizacija po načinu sprejema in številu članov, pa zaradi tega nikakor ni sam sebi namen. 
Nismo zaprti po idejah in po načinu delovanja. Nismo niti samozadostni niti samovšečni. Smo pa samozavestni in ponosni 
na bogato dediščino in prepričani v lastne vrednote in sposobnost samostojnega delovanja. 

Zavedamo se tudi, da bomo izpolnili poslanstvo Reda le v primeru, če bomo kot organizacija in posamezni člani, pozitivna 
vedenja o vinu in vrednote povezane z bogato in častitljivo tradicijo slovenskega vinogradništva in vinarstva ter nadaljnji 
razvoj čimbolj uspešno spodbujali in uveljavljali v različnih oblikah predvsem v širšem okolju, ki se je v zadnjem času po vsto-
pu Slovenije v Evropsko unijo, močno razširilo.
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Zato je nujno, da je članstvo v Redu sestavljeno iz raz-
ličnih področij profesionalnega organiziranja in zanima-
nja ter tistih, ki so pripravljeni spoštovati pravila v po-
gledu celovitega ponašanja izpolnjevanja obveznosti in 
aktivnega delovanja znotraj Reda in izven njega. Vse te 
kriterije so Viteška omizja in Svet Reda ob predlaganju 
kandidatov in ob sprejemu tudi upoštevali.

Tako bomo danes resnično obogatili naš sestav z novimi 
člani iz vrst:
– Priznanih in vrhunskih vinogradnikov in vinarjev,
– uspešnih gospodarstvenikov in podjetnikov,
– aktivnih društvenih delavcev in organizatorjev,
– uglednih novinarjev,
– popularnih pevcev zabavne glazbe,
– priznanih delavcev iz kulturnega in javnega življenja,
– doma in v tujini uglednih znanstvenikov in akademi-

kov vse do najvišje ravni organiziranega pedagoškega 
in znanstveno raziskovalnega dela.

Novi člani iz različnih delov Slovenije so ali poklicno ali 
po drugih oblikah delovanja, vsi pa tudi ljubiteljsko po-
vezani s področjem, kateremu naš Red namenja osred-
njo pozornost.

V imenu Sveta in Reda našim novim viteškim prijate-
ljicam in prijateljem čestitam za sprejem, želim v Redu 
prijetno počutje in resnično prijateljevanje ob vinu.

Za sodelovanje na današnji prireditvi se iskreno zahva-
ljujem za materialno podporo našim cenjenim sponzor-
jem:
– Zdravilišče, Radenci,
– Radenska, Radenci,
– Radgonske gorice, Gornja Radgona,
– Kranjska investicijska družba, Ljubljana,
– Flooring, Ljubljana.

Posebna zahvala velja Viteškem omizju Pomurje in vodji 
omizja g. Franciju Škrobarju za pomoč in tehnično pri-
pravo današnje svečanosti.

Dragi viteški prijatelji, spoštovani gostje!
Vsem, ki ste se odzvali našemu vabilu in se zbrali v nam 
vedno prijaznem Pomurju in Zdravilišču Radenci, se za-
hvaljujem in Vam želim prijetno druženje, vesele priha-
jajoče praznike ter srečno in uspeha polno Novo leto 
2005.

V čast vinu in domovini!
Milan Kneževič, vitez vina
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ZVONKO ARNEČIČ

Končal je Tehnično kmetijsko šolo v Mariboru smer sad-
jarstvo-vinogradništvo in nekaj let delal pri Kmetijskem 
kombinatu, pa v Kmetijski zadrugi Ptuj, leta 1990 pa je 
šel na svoje in se posvetil kmetiji. Vina prideluje na 3 
hektarih in je zanje prejel že številna odličja, med njimi 
je najbolj ponosen na veliko zlato medaljo za laški rizling 
letnik 2002 na medarodnem ocenjevanju vin v Ljubljani, 
vino pa je bilo tudi prvak sorte. Je med drugim predsed-
nik Društva vinogradnikov in sadjarjev Haloze in svetnik 
občine Gorišnica.

JOŽE ANDERLIČ

Rojen v Novem mestu, odraščal v Šentrupertu na Do-
lenjskem, srednjo šolo in nadaljevalne izobraževanje pa je 
opravil v Ljubljani, Mariboru in Nemčiji. Že v otroških le-
tih se je na domači kmetiji seznanil z vinogradništvom. V 
zadnjih desetletjih je na številnih potovanjih (Avstralija, 
Nova Zelandija, Čile, Argentina, Španija, Francija, Italija) 
in ob dolgoletnem življenju v tujini spoznal tudi visoko 
kulturo povezano s pridelavo in uživanjem vina. Že dlje 
časa si želi in ima tudi namen v Sloveniji postaviti raz-
stavo na temo vzgoje vinske trte in pridelave vina. Kot 
kaže se bo želja uresničila na gradu Škrljevo, ki ga je nje-
govo podjetje, katerega direktor je, Kranjska investicijska 
družba ravnokar kupilo.

LUDVIK CUG

S trto in vinom se je srečal že kot otrok v vinogradu sta-
rih staršev. Za strojnega tehnika se je izšolal v Lendavi, 
aktivno pa se je posvetil vinogradništvu in vinarstvu 
pred 25 leti. Ima diplomo sommelierja, pred 15 leti je za-
čel svoja vina stekleničiti, v svoji ponudbi pa ima tudi 
penine. Za svoja vina je prejel več nagrad in priznanj, 
poskusite pa jih lahko v ngeovi HIŠI VINA v Lendavskih 
goricah, kjer ima tudi vodene degustacije.

JOŽEF HAJDINJAK

Končal je Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo-smer 
kemijska tehnologija, za diplomsko delo je dobil Prešer-
novo nagrado. Leta 1973 je postal direktor Razvojno-
investicijskega sektorja Nafte Lendava, 1980 pa glavni 

REDSTAVITEV
NOVO SPREJETIH ČLANOV REDA
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direktor, leta 1989 je postal direktor INE-Zagreb v Bu-
dimpešti, 1995 je ustanovil lastno podjetje v Budimpe-
šti in leta 1992 v Lendavi, od leta 2000 je v pokoju. Z 
vinogradništvom se je začel ukvarjati leta 1980 in je član 
Vinogradniškega društva Čentiba.

ZLATKO HOHNJEC

Končal je visoko ekonomsko-komercialno šolo v Maribo-
ru, bil zaposlen v Zdravilišču Atomske toplice, bil pro-
fesionalni predsednik sindikata Občinskega sindikalnega 
sveta Šmarje pri Jelšah, pa podpredsednik izvršnega sve-
ta občine Šmarje pri Jelašh, se potem zaposlil v Hmeza-
du kot pomočnik direktorja Hmezad banke Žalec, svojo 
profesionalno pot nadaljeval kot zasebnik, od leta 2002 
pa je generalni direktor Radenske, d.d. V svojem razgiba-
nem življenju se je na različnih področjih in dejavnostih 
srečeval z veliko ljudmi, ki so na tak ali drugačen način 
povezani z vinom in vinsko kulturo.

DUŠAN HUMAR

Dušan Humar izhaja iz družine z zelo dolgo vinarsko 
tradicijo, o čemer pričajo pisni zgodovinski viri že iz leta 
1680. Sam že 37 let samostojno gospodari na izključno 
vinogradniško vinarskem posestvu. Čut o vinu kot po-
sebni pijači mu je bil privzgojen že v otroštvu in moti ga, 
da ni veliko tistih, ki znajo resnično ceniti plemenitost 
te pijače. Sorodne duše pa je kljub vsemu našel tudi na 
najbolj oddaljenih celinah sveta.
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LOVESNA ZAPRISEGA
SLOVENSKEMU REDU VITEZOV VINA

Ob sprejemu v viteški red zaprisegam:

1. Da bom spoštoval-a pravila Slovenskega reda 
vitezov vina in se zavzemal-a za njegov ugled 
doma in po svetu.

2. Da bom spoštoval-a in širil-a tradicionalne vred-
note vinske kulture.

3. Da bom častil-a plemenita vina in razvijal-a vi-
teško prijateljstvo.

4. Da bom podpiral-a in posredoval-a okolju znan-
stvena in strokovna vedenja o vinu.

5. Da bom v Redu in izven izražal-a domoljubje in 
gojil-a prijateljstvo do sorodnih vinskih zdru-
ženj.

V čast vinu in domovini!

V Rogaški Slatini, dne 28. maja 2004, in po tem na 
vsaki svečanosti, kjer se sprjemajo novi člani.

DR. LIVIO JAKOMIN

Končal je študij na Pomorski akademiji v Splitu in leta 
1985 doktoriral i prometa. Nekaj let je bil častnik kro-
va in poveljnik ladje, poučeval, bil dekan in prodekan na 
Fakulteti za pomorstvo in promet, danes je habilitirani 
redni profesor v Zagrebu in Ljubljani, med druigm je bil 
tudi generalni konzul SFRJ v Trstu, bil direktor Industrijo 
Energetske cone v luki Koper, je član sveta za promet pri 
HAZU. Za svoja delo je prejel več nagrad in priznanj. V 
svojem vinogradu prideluje refošk, do vina pa si je pri-
dobil tudi skozi svoje bogate profesionalne izkušnje po-
seben odnos.

ALOJZ KAUČIČ

Po končani gostinski šoli je opravil specializacijo v Du-
brovniku, bil zaposlen tudi v Nemčiji, 1975 se je vrnil v 
rodne Juršince in odprl gostinski lokal. Bil predsednik go-
stinske sekcije pri Obrtni zbornici Ptuj, pa predsednik 
le-te. Danes je župan občine Juršinci (3.mandat), obde-
luje 2 hektara lastnega vinograda, ima odlična vina, ki jih 
tudi stekleniči, ukvarja pa se tudi s kmečkim turizmom.

MATJAŽ KILER

Rojen v vinotoku na Dolenjskem. Je univerzitetni diplo-
mirani inženir, že v času študija je bil med organizatorji 
številnih dogodkov povezanih z vinogradništvom in vi-
narstvom. Dela kot podjetnik, skrbi za tudi za lastnio vi-
nograd in se z znanimi slovenskimi enologi aktivno vklju-
čuje v različne oblike promocije kulture uživanja vina.

MILAN KOLARIČ

Doma iz Noriškega vrha, zaposlen v Radgonskih goricah, 
po izobrazbi tehnik kmetijske mehanizacije. Ves svoj 
prosti čas in znanje namenja lastnemu vinogradu in pri-
delavi vina, saj izhaja iz družine z bogato vinogradniško 
in vinarsko tradicijo. Svoja vina daje tudi na ocenjevanj, 
sodeluje v domačem društvu, pri prireditvah ob Marti-
novanju in na sejmih.

DR. VLADIMIR KOROŠEC – 1955

Rodil se je v Borovcih pri Ptuju. Končal študij na Filozof-
ski fakulteti - oddelku za geografijo. Po diplomi je po-
učeval na OŠ Gorišnica, Srednji kovinarski, metalurški 
in kmetijski šoli na Ptuju, leta 1983 je bil imenovan za 
pomočnika, od 1989 pa je ravnatelj Poklicne in tehniške 
kmetijske šole Ptuj. Leta 1989 je na Naravoslovno-ma-
tematični fakulteti v Zagrebu zaključil magistrski študij, 
leta 2003 pa je ljubljanski Filozofski fakulteti uspešno 
zagovarjal doktorsko disertacijo »Razvojni problemi po-
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deželskih naselij Spodnjega Podravja«. Pri poklicnem in 
strokovnem delu se ukvarja z vprašanji o razvoju in pri-
hodnosti kmetijstva v Spodnjem Podravju. Je avtor več 
strokovnih člankov in razprav o izobraževanju in raz-
voju podeželskih naselij, objavljenih v strokovnih revijah 
in zbornikih. Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno v 
proučevanje razvoja podeželja in podeželskih naselij. 

Mag. JANEZ KRAMBERGER

Leta 1987 je končal Veterinarsko fakulteto, živi na kme-
tiji v Spodnjem Porčiču pri Lenartu, nekaj manj kot 10 
let je delal kot terenski veterinar v reprodukciji na ob-
močju Slovenskih goric, Ptujskega, Dravskega polja in 
Haloz, ob delu je dokončal še magistrski študij, Letos je 
bil že četrtič izvoljen za poslanca Državnega zbora, kjer 
se ukvarja predsvem z vprašanji kmetijstva, gozdarstva 
in prehrane ter z vprašanji evropske,, zunanje in zdom-
ske politike. Zdaj je predsednik Komisije za Slovence v 
zamejstvu in po svetu.

DINO DEL MEDICO

Rojen v Italiji je pri 18 postal izseljenec v Švici, kjer je bil 
naprej tesar, s šolanjem ob delu je postal gradbeni teh-
nik bil podtajnik v švicasrkem sundikatu gradbenikov, 
bil ustanovitelj Zveze slovenskih izseljencev Furlanije, 
po vrnitvi v Furlanijo bil nekaj časa direktor nabave, pa 
direktor gradbenega podjetja, podpredsednik treh itali-
jansko slovenskih podjetij, od leta 1987 pa je samostojni 
podjetnik. Skupaj z ženo je izdal dve knjigi starih recep-
tov, pripravlja pa še več drugih.

ALFI NIPIČ

Alfi Nipič ali kot mu pravijo tudi veseli Štajerc, je človek, 
ki ga ni potrebno posebej predstavljati. Alfi je pevec za 
vse generacije, za vsa socialna okolja. Na popevkarskem 
področju je doma dosegel vse kar lahko pevec, ki je pel 
rock, pop in narodno zabavno glasbo doseže. V času 
sodelovanja z Avseniki je postal član svetovno zna-
nih Oberkreinerjev skoraj dvajset let, posnel prek 250 
skladb in prejel 15 zlatih in eno platinasto ploščo. Nav-
kljub svetovni slavi pa ostala zvest Sloveniji in svojemu 
Mariboru in prijatelji pravijo, da od tu »njegovo kontro-
lirano poreklo.«

Dr. MILAN POGAČNIK

Diplomiral je iz veterine in leta 1984 tudi doktoriral. Delal 
je na Veterinarski fakulteti, kjer je bil več mandatov de-
kan, deloval v raznih strokovnih organih doma in v Evropi, 
bil slovenski minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, za svoje delo je prejel častni znak svobode repu-
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blike Slovenije. Kot minister je sprejel pokroviteljstvo nad 
Združenjem slovenskega reda vitezov ina in s tem tudi 
osebno prispeval k ideji čaščenja plemenitega vina, nego-
vanja in širjenja vinske kulture.

IZTOK PODKRIŽNIK

Iztok Podrižnik se je izučil za puškarja, prakso je oprav-
ljal v Kranjski puškarni in v Avstriji. Leta 1987 je ustanovil 
lastno puškarno in se je usmeril v proizvodnjo specialni 
kovinskih izdelkov, zaposluje 60 delavcev. Tast Ivan Zor-
jan ga napeljal k dobrim vinom, ima svojo lastno vinote-
ko v njej pa bogato zbirko najboljših vin.

MILAN RAZDEVŠEK

Milan Razdevšek je končal študij kemije na Tehnični fa-
kulteti, bil zaposlen v Talisu, v Timi, na Mariborski turi-
stični zvezi, bil je poslovni direktor na TV Tele 59, imel 
lastno podjetje, od leta 2000 pa je direktor Zavoda za 
turizem Maribor. Za svoje delo na področju kulture in 
turizma je prejel več nagrad, letos Zlato plaketo Mari-
borske turistične zveze, je dobtinik posebnega prizna-
nja s srebrno iglo Zveze vinogradnikov in turistične zve-
ze iz Južnoštajerske vinske ceste iz Lipnice, da omenimo 
samo nekatere.
Je avtor številnih prireditev Mariborske karnevalske 
noči, V objemu stare trte, Vino gala in številnih drugih.

JOŽE SPLICHAL

Po rodu iz Novega mesta, danes živi v Ljubljani in je na-
mestnik glavnega in odgovornega urednika Slovenskih 
novic. V četrtkovi prilogi novic vsak teden priporoča 
eno vino slovenskih vinorodnih dežel v kombinaciji z 
njim pa tudi primeren krožnik po izboru dobrih sloven-
skih gostiln. Tudi po njegovi zaslugi, s članki v Delovih 
edicijah, je cviček dobil v slovenski vinski ponudbi in za-
konodaji mesto, ki mu gre.

SIMONA ŠTRAUS

Simona se je že v srednji šoli vključevala v turistične 
aktivnosti občine Podčetrtek, delala honorarno v Tu-
ristično informacijskem centru, sodelovala pri ustvarja-
nju turističnih novic, letos je diplomirala na Visoki šoli 
za hotelirstvo in turizem v Portorožu, njena diplomska 
naloga pa je bila Šmarsko-virštanjska vinska turistična 
cesta kot del turistične ponudbe občine Podčetrtek. 
Leta 2002 je sprejela izziv in se prijavila na izbor Vinske 
kraljice Slovenije 2003, bila izbrana in si v letu »kraljeva-
nja« nabrala veliko izkušenj. Zdaj se dodatno izobražuje 
na specialističnem študiju marketinškega komuniciranja 
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na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru, zaposlena 
pa je v Kozmetiki Afrodita v Rogaški Slatini.

DANILO ŠTEKAR

Kot sina kmečkih staršev sta ga že od otroštva spremljala 
trta in vino. Končal je študij biologije in kemije-pedago-
ška smer in se po končanem študiju zaposlil kot profesor, 
bil ravnatelj in višji pedagoški svetovalec Ministrstva za 
šolstvo za slovenske šole v Italiji. Vse svoje življenje po-
sveča gledališču, zborovskemu petju in kletarstvu. So-
deloval je na številnih ocenjevanjih vin in bil najmlajši de-
gustator na sejmu v Ljubljani. Kljub upokojitvi je aktiven 
v številnih društvih doma in v zamejstvu.

BOŽIDAR ZORJAN

Božidar Zorjan je s Tinjske gore in leta 1980 sta s sopro-
go sta začela uresničevati sanje o lastnem vinogradu od 
prvih 16 arov do danes, ko skrbita za 3,20 hektara vino-
gradov. Šest let kasneje so pri Zorjanovih začeli vina ste-
kleničiti, ranino in zeleni silvanec pa vsako leto namenita 
suhi jagodni izbor in ledeno trgatev. Kakovost je na pr-
vem mestu o čemer govorijo tudi visoka priznanja med-
narodnih ocenjevanj vin, naj omenimo le nekatera: šam-
pion kakovosti za suhi jagodni izbor ranina 1995 v Gornji 
Radgoni, šampion kakovosti za suhi jagodni izbor 1997 v 
Gornji Radgoni, šampion kakovosti za suhi jagodni izbor 
laški rizling 1997 v Gornji Radgoni.

FRANC ZORKO

Ima lepo urejeno gostilno v Borecih in svojim gostom rad 
pripravlja kulinarična presenečenja skupaj z domačimi 
vini. Je tudi ljubitelj kasaških dirk in s svojimi konji je za-
beležil že nekaj odličnih uvrstitev.

Dr. BOŠTJAN ŽEKŠ

Diplomiral je iz področja teoretične fizike in leta 1972 
tudi doktoriral, izpopolnjeval se je v Nemčiji, Braziliji, 
Veliki Britaniji, Franciji in na Japonskem. Kot razisko-
valec dela na Institutu Jožef Štefan, je redni profesor 
na fakulteti za medicino in Politehniki Nova Gorica, je 
član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in njen 
predsednik, dobitnik nagrade Republike Slovenije za 
svoje znanstveno raziskovalno delo ni Kidričeve nagra-
de. Svoje prijatelje znanstvenike ob obiskih v Sloveniji 
še posebej rad seznanja z slovenskimi vini in kulturo uži-
vanja vina.

Pripravila in predstavila ter povezovala program
Nataša Petrovič, članica Sveta

Glasba: Franci LIPIČNIK
Besedilo: Ivan SIVEC
Priredba: Alfi NIPIČ
Poje: Alfi NIPIČ

ITEŠKA 
HVALNICA VINU

Od davnih časov na slovenskih tleh,

najboljša kapljica v kleteh,

v majolki pisani se nam smeji,

povrne nam moči.

Vitezi vina smo se zbrali vsi

v čast vinu in  Sloveniji,

z ljubeznijo vsak trs negujemo,

vince spoštujemo.

Na zdravje, prijat'lji, ves viteški zbor, 

vsi kupice polne zdaj dvignimo gor!

naj ta zdravica za vse velja, 

ki boža jih trta kot sonce z neba.

Na zdravje pr'jat'li, ves viteški zbor,

od nekdaj nam žlahtna je kapljica vzor!

naj hvalnica naša velja vse dni,

naj vince združuje vse dobre ljudi.
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KTI REDA

1. STATUT REDA

2. POSLOVNIK O 
    VITEŠKI 
    SLOVESNOSTI 
    ZDRUŽENJA 
    SLOVENSKEGA 
    REDA VITEZOV 
    VINA

3. SLOVESNA 
    ZAPRISEGA 
    SLOVENSKEMU 
    REDU VITEZOV 
    VINA

4. VITEŠKA HVALNICA 
     VINU
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Združenje slovenskega reda vitezov vina je samostojno, 
prostovoljno, nepridobitno, versko in politično neopre-
deljeno združenje državljanov Slovenije, ki uresničujejo 
svoje interese na področju čaščenja vinske trte in vina, 
negovanja, spodbujanja in širjenja kulture uživanja vina 
in s tem povezanih dejavnosti.

2. člen

Ime društva je Združenje slovenskega reda vitezov vina 
(v nadaljnjem besedilu: Red).
Sedež je na Ptuju, Vinarski trg 1.

3. člen

Red ima svoj znak in pečat.

Znak Reda je po obliki in vsebini sestavljen tako, da 
ponazarja trto, grozd, vino in njegovo žlahtnost. Ima 
tri barve: rumeno, zeleno in modro. Posamezni deli so 
obrobljeni s črno konturo.

Pečat je okrogle oblike z upodobljenim znakom Reda in 
napisom: Združenje slovenskega reda vitezov vina.

4. člen

Red je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga am-
basador, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Red 
ima svoj transakcijski račun.

5. člen

Red sodeluje z drugimi organizacijami, zvezami, društvi 
in institucijami s podobno dejavnostjo v Republiki Slo-
veniji in v svetu. Je lahko član podobnih asociacij doma 
in v tujini.

6. člen

Delo Reda in njegovih organov je javno. 

ZDRUŽENJA SLOVENSKEGA 
REDA VITEZOV VINA

TATUT
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Red obvešča svoje člane:
– s pravico vpogleda v zapisnike;
– prek sredstev javnega obveščanja;
– na zborih in drugih srečanjih Reda;
– na druge načine.

Širšo javnost obvešča Red tako, da organizira okrogle 
mize, tiskovne konference, na svoja srečanja vabi pred-
stavnike zainteresiranih javnosti in predstavnike sred-
stev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren ambasador 
Reda. Ambasador lahko pooblasti drugega člana za stike 
z javnostjo, ki odgovarja za resničnost in pravilnost ob-
javljenih ali v javnosti izrečenih podatkov.

II. NAMEN IN NALOGE REDA

7. člen

Namen Reda je, da s svojim aktivnostmi:
– neguje tradicijo pridelave vina v Republiki Sloveniji, 
– širi vedenje in nova spoznanja o vinogradništvu, vi-

narstvu ter dviguje kulturo uživanja vina, 
– spoštuje krščanske vrednote, ki izhajajo iz tradicije 

trte in vina, 
– širi promocijo slovenskih vin doma in v svetu;
– si prizadeva za dvig kakovosti ter pospeševanje pro-

daje vina; 
– deluje na področju humanitarnih dejavnosti.

Za uresničitev namena, Red opravlja in organizira na-
slednje aktivnosti :
– sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se stro-

kovno ali znanstveno ukvarjajo s področjem vino-
gradništva in vinarstva;

– si prizadeva za visoko strokovno raven dela Reda;
– se zavzema za posredovanje znanstvenih spoznanj o 

vinu;
– časti in razglaša plemenita vina in spoznavanje njiho-

vih lastnosti;
– seznanja javnost o svojih prizadevanjih in rezultatih 

uresničevanja širjenja kulture uživanja vina;
– spodbuja strokovno izpopolnjevanje svojih članov;
– pridobiva nove člane;
– podpira kulturne in dobrodelne dejavnosti;
– se zavzema za viteško prijateljstvo in dejavnosti, ki 

plemenitijo človekovega duha;
– sodeluje s sorodnimi in drugimi asociacijami doma in 

v tujini;
– Red uresničuje svoje naloge preko različnih oblik 

druženja določenih s programom dela.
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III. ČLANSTVO

8. člen

Član Reda lahko postane državljan Republike Slovenije, 
ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarja s pridelavo, prodajo 
in promocijo vina, vzpodbuja kulturo uživanja vina ali je 
kako drugače povezan z dejavnostmi te panoge in Reda, 
je polnoleten in ga predlagajo za sprejem Viteška omiz-
ja.

Red ima redne in častne člane. 

Redni člani postanejo kandidati, ki jih na predlog vite-
ških omizij sprejme svet Reda, sami pa z zaobljubo po-
trdijo, da bodo delovali v skladu s statutom in drugimi 
pravili, ki urejajo delovanje Reda.

Kriterije za sprejem in napredovanja v Redu ureja pose-
ben pravilnik.

Član Reda ne more postati tisti, ki je organiziran v dru-
gem vinskem redu.

Častni člani so lahko posamezniki z velikim javnim ugle-
dom in imajo posebne zasluge za razvoj, širjenje in po-
speševanje vinske kulture. Častni člani so opravičeni 
dolžnosti, ki jih imajo redni člani in nimajo pravice glaso-
vanja. Naziv »častni član« dodeli zbor Reda na predlog 
sveta Reda. 

9. člen

Pravice članov so:
– da volijo in so izvoljeni v organe Reda,
– da napredujejo v Redu,
– da uresničujejo svoje interese na področju dejavno-

sti Reda,
– da so seznanjeni s programom in poslovanjem Reda 

ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,
– da sodelujejo pri odločanju in uresničevanju dejav-

nosti in aktivnosti Reda pod pogoji, ki jih določi svet 
Reda.

10. člen

Člani Reda napredujejo po naslednjih stopnjah:
1. pripravnik
2. vitez vina drugega reda
3. vitez vina prvega reda
4. vitez vina.

Člani Reda lahko napredujejo na predlog Viteških omizij. 
Sklep o napredovanju sprejme svet Reda. Imenovanje o 
napredovanju se opravi praviloma na zboru. 
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Na predlog sveta reda lahko zbor podeli naziv »častni 
vitez vina«.

11. člen

Dolžnosti članov so:
– da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe orga-

nov Reda;
– da aktivno sodelujejo pri dejavnostih, ki jih pripravlja 

Red in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ci-
ljev in nalog Reda;

– da redno plačujejo članarino, ki jo letno določi svet 
Reda;

– da na prireditvah in srečanjih združenja nosijo slo-
vesna oblačila in insignije Reda;

– da dajejo Redu informacije, ki so potrebne za izvaja-
nje skupno dogovorjenih nalog;

– da prenašajo svoje izkušnje in znanje o vinu in vinski 
kulturi v okolje, v katerem živijo in delajo;

– da varujejo ugled Reda.

Neizpolnjevanje navedenih dolžnosti predstavlja disci-
plinsko kršitev. 

12. člen

Članstvo v Redu preneha:
– z izstopom;
– s črtanjem;
– z izključitvijo;
– s smrtjo.

Član izstopi iz Reda, če svetu Reda pošlje pisno izjavo 
o izstopu.

Svet Reda črta iz članstva člana, če ta kljub opominu po 
izteku roka, določenega v opominu, ne plača članarine 
za tekoče leto, brezpogojno pa mu preneha članstvo, 
če članarine ne plača dve leti.

Člana iz Reda lahko izključi svet Reda na podlagi disci-
plinskega ukrepa.

Član, ki izstopi ali je črtan oziroma izključen iz Reda ne 
more biti več ponovno član Reda.

IV. ORGANI REDA

13. člen

Organi Reda so:
– Viteški zbor;
– Svet Reda; 
– Nadzorni odbor;
– Viteško razsodišče;
– Ambasador reda.
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14. člen

Viteški zbor (v nadaljevanju: Zbor)

Zbor je najvišji organ Reda, ki ga sestavljajo vsi člani (red-
ni in častni).

Zbor je lahko redni ali izredni. Redni zbor Reda sklicuje 
svet Reda enkrat letno.

Izredni zbor se lahko skliče na zahtevo nadzornega od-
bora ali na zahtevo tretjine članov Reda.

Svet Reda je dolžan sklicati izredni zbor v roku 30 dni 
po prejemu zahteve za sklic. Če svet Reda kljub temu 
ne skliče zbora, skliče zbor predlagatelj, ki mora predlo-
žiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredni zbor 
odloča le o zadevi, za katero je bil sklican.

15. člen

O sklicu zbora in z dnevnim redom morajo biti člani 
Reda seznanjeni najmanj 15 dni pred zborom.

Zbor je sklepčen, če je prisotnih najmanj 20 odstotkov 
članov.

Če zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut in 
zbor sklepa pravno veljavno ne glede na število udele-
žencev.

16. člen

Glasovanje je javno. Volitve organov so javne. Sklep 
Zbora je veljaven, če se je zanj odločila večina prisotnih.

Za sklepe, ki spreminjajo statut in od katerih je nepo-
sredno ali posredno odvisen obstoj Reda, sta potrebni 
dve tretjini glasov prisotnih članov.

17. člen

Zbor vodi ambasador. O poteku zbora se vodi zapisnik, 
ki ga podpišejo ambasador, zapisnikar in dva overovate-
lja zapisnika.

18. člen

Pristojnosti zbora so, da:
– sklepa o dnevnem redu;
– sprejema letna poročila;
– sprejema program dela Reda;
– sprejema finančni načrt in zaključni račun;
– voli in razrešuje: ambasadorja Reda, člane sveta Reda, 

nadzornega odbora in viteškega razsodišča;
– razglaša napredovanja članov;
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– odloča o vključevanju v druge sorodne asociacije;
– sklepa o prenehanju Reda;
– podeljuje naziva »častni član« in »častni vitez«.

19. člen

Svet Reda

Svet Reda je izvršilni organ zbora in opravlja organizacij-
ska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi 
delo Reda med dvema zboroma po programu in spre-
jetih sklepih zbora.

Svet je za svoje delo odgovoren zboru.

Svet šteje 9 članov, med katerimi je ambasador Reda 
član sveta po svoji funkciji.

Svet se sestaja po potrebi in je izvoljen za dobo 5 let. 
Delo sveta ureja poslovnik, ki ga sprejme svet.

20. člen

Naloge sveta:
– sklicuje redni in izredni Zbor;
– pripravlja predloge aktov Reda;
– sprejema akte v svoji pristojnosti;
– pripravlja program dela Reda;
– pripravlja finančni načrt in zaključni račun;
– skrbi za finančno in materialno poslovanje Reda;
– upravlja s premoženjem Reda;
– uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov Reda in 

naloge, ki mu jih naloži zbor;
– skrbi za strokovno delo Reda;
– rešuje pritožbe zoper sklepe viteškega razsodišča;
– vodi evidenco dela v Redu in določa višino in način 

plačila članarine;
– odloča o sprejemu novih in napredovanju članov;
– predlaga zboru podelitev naziva »častni član« in 

»častni vitez«;
– voli ambasadorja Reda; 
– imenuje tajnika reda;
– usklajuje delo viteških omizij.

21. člen

Ambasador Reda

Ambasador zastopa in predstavlja Red proti tretjim 
osebam, državnim in upravnim organom in organizaci-
jam doma in v tujini.

Ambasador tudi vodi svet Reda in ga izvoli zbor za dobo 
5 let. Po preteku mandata je ambasador lahko ponovno 
izvoljen še za največ eno mandatno obdobje.
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Za svoje delo je odgovoren neposredno zboru.

22. člen

Naloge ambasadorja

Ambasador Reda:
– sklicuje seje sveta Reda;
– koordinira delo sveta Reda in drugih odborov in ko-

misij ter organov Reda;
– skrbi za zakonitost delovanja Reda;
– v imenu sveta poda zahtevek viteškemu razsodišču 

za izvedbo disciplinskega postopka.

23. člen

Tajnik Reda

Za opravljanje strokovnega in administrativnega dela, 
pripravo materialov za seje organov, za koordinacijo 
med organi Reda, za srečanja članov in prireditve Reda 
skrbi sekretar tajnik Reda, ki ga imenuje svet Reda za 
dobo 5 let. Za svoje delo je odgovoren svetu Reda.

Red lahko tajnika zaposli v skladu z veljavno zakonodajo 
s področja delovnega prava.

24. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo sveta in drugih organov 
Reda ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim po-
slovanjem Reda. Nadzorni odbor enkrat letno poroča 
zboru.

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani Reda, ki jih izvoli 
zbor za dobo 5 let. Člani med seboj izvolijo predsed-
nika. Funkcija člana nadzornega odbora ni združljiva 
s funkcijo v svetu Reda ali drugih delovnih telesih oz. 
organih Reda.

25. člen

Viteško razsodišče

Viteško razsodišče voli zbor za dobo 5 let.

Sestavljajo ga trije člani in dva namestnika. Člani izmed 
sebe izvolijo predsednika.

Viteško razsodišče se sestaja po potrebi in na zahtevo 
pristojnih organov.

Viteško razsodišče odloča o disciplinskih kršitvah in de-
janjih posameznega člana, ki škodujejo ugledu Reda.
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26. člen

Disciplinske kršitve, k jih obravnava viteško razsodišče 
so naslednje:
– kršitve statuta;
– nevestno in lahkomiselno sprejemanje in uresničeva-

nje sprejetih zadolžitev in funkcij v Redu;
– neuresničevanje sklepov organov Reda;
– dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu Reda.

27. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skla-
du z disciplinskim pravilnikom izreče viteško razsodiš-
če:
– opomin;
– javni opomin;
– izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda viteško razsodišče, ima prizade-
ti pravico pritožbe na svet Reda kot drugostopenjski 
organ.

28. člen

Viteška omizja

Viteška omizja so območne enote Reda in delujejo kot 
metode dela sveta Reda.

Svet Reda ustanovi viteška omizja po teritorialnem na-
čelu. Viteška omizja so: 
– viteško omizje Celje;
– viteško omizje za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino;
– viteško omizje Ljubljana;
– viteško omizje Maribor;
– viteško omizje za Pomurje.
– viteško omizje za Primorsko;
– viteško omizje Ptuj-Ormož;

Člani posameznega viteškega omizja izmed sebe volijo 
vodjo, ki ga potrdi svet Reda in tajnika omizja za dobo 5 
let. Po preteku mandata sta lahko izvoljena še enkrat. 

Delo viteškega omizja ureja poslovnik, ki mora biti uskla-
jen s poslovnikom sveta Reda. 

Viteška omizja:
– sprejemajo lastne programe dela, usklajene s progra-

mom sveta Reda;
– finančno poslovanje se evidenčno vodi za posamez-

no omizje prek transakcijskega računa;
– samostojno sprejemajo in izvajajo aktivnosti v pri-

stojnosti viteškega omizja;
– pripravljajo prireditve in izobraževanja;
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– o svojih aktivnostih redno obveščajo svet Reda, en-
krat letno predložijo pisno poročilo;

– dajejo pobude in predloge organom sveta Reda; 
– imajo pravico do dela članarine, ki jo določi svet 

Reda.

V. FINANČNO IN MATERIALNO 
POSLOVANJE

29. člen

Viri dohodkov

Viri dohodkov Reda so:
– članarina;
– darila, volila;
– dohodek iz dejavnosti Reda in naslova materialnih 

pravic;
– prispevki sponzorjev in donatorjev;
– javna sredstva;
– drugi viri.

30. člen

Če Red pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek 
prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje 
dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.

Vsaka delitev premoženja med člane Reda je nična.

31. člen

Red razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s progra-
mom in letnim finančnim planom, ki ga sprejme zbor. Na 
rednem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo 
zaključni račun.

32. člen

Red ima premično in nepremično premoženje, ki je kot 
last Reda vpisano v inventarno knjigo.

Premično premoženje manjše vrednosti, do 50.000,00 
SIT, se lahko kupi ali odtuji na podlagi odločitve amba-
sadorja, premično premoženje vrednosti nad 50.000,00 
SIT in nepremičnine pa na podlagi sklepa sveta Reda.

VI. PRENEHANJE REDA

33. člen

Red lahko preneha:
– po sklepu zbora;
– po samem zakonu.
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V primeru prenehanja Reda preide po poravnavi vseh 
obveznosti premoženje Reda pravnemu nasledniku ali 
drugi sorodni organizaciji s področja vinogradništva in 
vinarstva, ki se navede v sklepu o prenehanju Reda.

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen

Ta statut je bil sprejet na ustanovnem zboru Reda, z 
dne 09. 01. 2004, in velja v skladu z Zakonom o društvih 
(Uradni list RS, št. 60/95) ter Zakonom o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o društvih (Ur.l. RS 89/99) od 
tega dne dalje.

Milan Kneževič, vitez vina
Ambasador Reda 
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UVOD
1.

Red uresničuje svoje poslanstvo v skladu z nalogami 
opredeljenimi v Statutu in na slovesnostih Reda, ki 
nadgrajujejo delo organov Reda.

2.
Čas in kraj slovesnosti z letnim programom določi Svet 
Reda.

POTEK SLOVESNOSTI

3.
Slovesnost se pripravi v ustreznem prostoru na odru pa 
se postavijo:
– napis Slovesnost Združenja slovenskega reda vitezov 

vina z letnico;
– zastava Reda:
– grb Reda.
– slovenska zastava
– evropska zastava

Za člane Reda in njihove, se rezervirajo sedeži oz. omizja 
v prvih vrstah, sledijo gostje in novinarji. Za častne goste 
se rezervirajo sedeži oz. omizje poleg Ambasadorja 
Reda.

4.
Protokol prireditve:
– slovesnost najavijo fanfare;
– v dvorano vstopijo člani Reda oblečeni v obleke Reda 

z insignijami in se posedejo v prve vrste v dvorani;
– voditelj – ca najavi prireditev;
– uvodni nagovor Ambasadorja;
– prvi del kulturnega programa;
– prispevek o vinogradništvu in vinarstvu oz. drugih 

dejavnostih, ki povezane s panogo, enega od članov 
Reda, ki je lahko dolg 15 minut;

– drugi del kulturnega programa;
– sprejem pripravnikov Reda, razglasitev napredovanj 

oz. razglasitev častnih članov Reda;
– zaključek prireditve.

5.
Sprejem pripravnikov:
– zaigrajo fanfare;
– voditelj-ca prireditve prebere uradne podatke o 

sprejemu in kratke predstavitve pripravnikov, ki 
prihajajo na oder, kot jih voditelj-ca prireditve kliče 
ter ostanejo na odru;

– po predstavitvi pripravnikov pristopi Ambasador s 
tajnikom Reda in redovnim enologom;

– Ambasador Reda jim prebere zaprisego, ki jo novi 
člani ponavljajo za njim;

– Ambasador Reda zatem stopi do vsakega novega 
člana s sabljo Reda, ki se je le-ta dotakne in s tem 
potrdi zaprisego;

– po zaprisegi tajnik Reda ob pomoči redovnega 
enologa ponudi vsakemu od pripravnikov kelih z 
vinom, ko zadnji spije vino iz keliha zapustijo oder;

– zaigrajo fanfare.

6.
Razglasitev napredovanj članov Reda:
– zaigrajo fanfare;
– voditelj-ca prireditve prebere uradne podatke o 

napredovanjih najprej za viteze drugega reda;
– poklicani pristopijo;
– pristopita še Ambasador Reda in tajnik Reda;
– Ambasador Reda izroči vsakemu članu obleko in 

insignije Reda, ki jih obesi vsakemu od članov okrog 
vratu. Obleke in insignije so pripravljene na odru in 
jih Ambasadorju podaja tajnik Reda;

– ko imajo vsi člani obleke in insignije Reda, Ambasador 
razglasi napredovanja v viteze drugega reda z 
naslednjimi besedami: Z današnjim dnem ste 
spoštovani pripravniki Združenja slovenskega reda 
vitezov vina postali vitezi drugega reda in s tem 
polnopravni člani Reda s pravicami in obveznostmi 
kot jih določa statut Reda. Dobrodošli med viteškimi 
prijatelji in častilci vina. V čast domovini in vinu!

– zaigrajo fanfare in vsi skupaj zapustijo oder.

7.
Za napredovanje članov v viteza prve stopnje in v viteza 
vina se smiselno uporabljajo določila iz točke 6.

ZDRUŽENJE SLOVENSKEGA REDA VITEZOV VINA

Na podlagi 20. člena Statuta Združenja slovenskega reda vitezov vina (v nadaljevanju: Reda) je Svet Reda na svoji  
4. seji, dne 12. novembra 2004, sprejel

OSLOVNIK O VITEŠKI SLOVESNOSTI ZDRUŽENJA 
SLOVENSKEGA REDA VITEZOV VINA
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8.
Razglasitev častnega člana Reda:
– zaigrajo fanfare;
– voditelj-ca prireditve prebere obrazložitev za 

podelitev naziva »častni član Reda«;
– poklicani pristopi;
– pristopita še Ambasador Reda in tajnik Reda;
– Ambasador Reda izroči častnemu članu listino o 

podelitvi naziva Častni član in insignije Reda, ki jih 
nosijo vitezi vina;

– Ambasador nagovori častnega člana z naslednjimi 
besedami: Ponosni smo, da se nam kot častni član-ica 
pridružujete v veliki družini vitezov vina, ki častimo 
tradicijo slovenskega vinogradništva in vinarstva, ki 
s svojo dejavnostjo spodbujamo in širimo kulturo 
uživanja vina in s tem povezanih dejavnosti.  
Počaščeni smo, da se je naša družina povečala z 
osebnostjo kakršna je Vaša in s tem dvignila ugled in 
pomen našega Reda. V čast domovini in vinu!

– zaigrajo fanfare in vsi skupaj zapustijo oder.

9.
PRISOTNOST NA VITEŠKI SLOVESNOSTI

Za člane Reda je prisotnost na viteški slovesnosti 
redovna dolžnost, kot je dolžnost nositi na slovesnosti 
obleke in insignije Reda. 

Na slovesnost vabijo člani Reda svoje partnerke oz. 
partnerje.

Red vabi goste – predstavnike družbeno političnega 
življenja na državni ravni in lokalnega prostora v katerem 
poteka slovesnost, za katere meni, da je koristno, da 
so na slovesnosti, goste-predstavnike sponzorjev in 
donatorjev ter predstavnike medijev.

10.
KULTURNI PROGRAM

– kulturni program je praviloma predstavitev 
kulturnega življenja in predstavitev umetnikov kraja 
v katerem je slovesnost;

– kulturni program lahko traja skupaj 30 minut;
– na vabilu se predstavi program in navedejo 

nastopajoči.

11.
ZAKLJUČEK PRIREDITVE

Viteška slovesnost se konča z viteškim obedom ali 
večerjo ter degustacijo vin vinorodne dežele v kateri 
poteka prireditev. Degustacijo vodi krajevni enolog, 
vinogradnik ali vinar, član Reda.
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Zaključek slovesnosti je lahko v istem prostoru kot sama 
slovesnost, zaželjeno pa je, da se ob koncu uradnega 
dela vsi skupaj preselijo v prostor, kjer bosta postreženi 
hrana in pijača.

Zaključek slovesnosti je lahko v istem prostoru kot sama 
slovesnost, zaželjeno pa je, da se ob koncu uradnega 
dela vsi skupaj preselijo v prostor, kjer bosta postreženi 
hrana in pijača.
Po končanem obedu ali večerji, se povabi pred zbrane 
ekipa kuharjev in natakarjev. Redovni gastronom 
predstavi jedilnik, enolog pa oceni izbrana vina, ki so bila 
ponujena k posameznim jedem.

12.
VABILA

Vabila za viteško slovesnost dobijo vabljeni najmanj 
deset dni pred prireditvijo.

Na vabilu piše datum, čas in kraj prireditve, njen potek, 
imena in priimki nastopajočih, vabilo za viteško kosilo 
ali večerjo, cena pogostitve in način plačila, telefonska 
številka in ime osebe, kateri se vabljeni opravičijo oz. 
dobijo dodatne informacije.

Na vabilu piše, da velja za dve osebi, tako za člane kot 
goste.

13.
KONČNO DOLOČILO

Poslovnik začne veljati, ko ga sprejme Svet Reda. Za 
razlago tega poslovnika je pristojen Ambasador Reda.

 
Osnutek je pripravila v sredini oktobra 2004, Nataša 
Petrovič.
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    KTI 
     SVETA

1. POSLOVNIK O DELU
    SVETA

2. PRAVILNIK O 
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    NAPREDOVANJU 
    ČLANOV
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    TURNIRJEV 
    SLOVENSKEGA 
    VINA

4. POSLOVNIK O DELU 
     VITEŠKEGA OMIZJA
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Na podlagi 20 . člena Statuta Združenja slovenskega reda vitezov vina ( v nadaljevanju Reda) je Svet Reda na redni seji 
dne 15. oktobra 2004 sprejel

RAVILNIK O DELU 
SVETA REDA

Člen 1

S tem poslovnikom se ureja delo Sveta Reda ( v 
nadaljevanju :Svet). 
Svet opravlja naloge v skladu s Statutom Reda , pravilniki 
in s tem poslovnikom.

Člen 2

Svet sestavlja 8 članov , od katerih je sedem 
predstavnikov iz sedmih  Viteških omizij  in ambasador 
reda, ki po funkciji vodi Svet.

Člen 3

Seje Sveta vodi ambasador tako, da po sprejetem 
dnevnem redu:
- prehaja od točke do točke dnevnega reda
- daje besedo razpravljalcem po vrstnem redu 

prijavljanja
- ob vsaki točki dnevnega reda oblikuje sklepe in jih 

predlaga v sprejem.

Sklepe Svet sprejema z javnim glasovanjem.

Člen 4

Seje sklicuje ambasador Reda po potrebi, vendar vsaj 
enkrat četrtletno.Ambasador mora sklicati sejo, če to 
zahteva nadzorni odbor ali vsaj trije člani Sveta.
V izjemnih primerih, če je odločitev nujno sprejeti po 
hitrem postopku in če ni časa za sklic seje, se odločitev 
lahko sprejme na korespondenčni seji.
Korespondenčne seje se izvede lahko na naslednje 
načine:
- po pošti
- po faxu
- po elektronski pošti
- po telefonu.

O sprejetih sklepih se obvesti člane Sveta.Zapisnik s 
sklepi Svet potrdi na redni seji.

Sejam Sveta lahko prisostvujejo poleg članov tudi 
posebej vabljeni po določenih točkah dnevnega reda.

Vabljeni se lahko vključujejo v razpravo, nimajo pa 
pravice glasovanja.
Če je predmet glasovanja pritožba v korist ali škodo 
članu ali članu njegovega Viteškega omizja, se tak član 
Sveta izloči iz glasovanja in se za glasovanje šteje večina 
prisotnih članov Sveta.

Člen 6

O poteku seje se vodi zapisnik, ki vsebuje :
- čas in kraj zasedanja,
- prisotne in odsotne vabljene,
- dnevni red seje,
- gradivo in dokumente, ki so podlaga za obravnavo 

posameznih točk dnevnega reda
- sklepe, stališča in priporočila,
- ime zapisnikarja in predsedujočega seje.
Zapisnik prejmejo člani Sveta, ostali po dogovoru.
Izvirni zapisnik s celotno dokumentacijo se hrani v 
arhivu Reda.

Člen 7

Svet Reda opravlja zlasti naslednje naloge:
- izvaja odločitve in akte Viteškega zbora,
- predlaga Viteškemu zboru v sprejem odločitve in 

akte iz njegove pristojnosti,
- imenuje vodje Viteških omizij,
- odloča o sprejemu in napredovanju članov Reda,
- predlaga Viteškemu zboru v sprejem naziv častnega 

člana-viteza,
- imenuje in razrešuje tajnika Sveta,
- imenuje delovna telesa Sveta, 
- sprejema poslovnik o svojem delu,
- določi podpisnike finančne dokumentacije Reda,
- zadolžuje svoje člane za posamezne naloge,
- dokončno odloča na drugi stopnji o pritožbah na 

odločitve Viteškega razsodišča,
- pripravlja vsakoletne programe dela in finančne 

načrte Reda in jih daje v potrditev Viteškemu zboru, 
ter določa način njihove izvedbe,

- odloča o vseh drugih vprašanjih, ki niso v pristojnosti 
drugih organov,

- opravlja druge naloge v skladu s Statutom in 
odločitvami Viteškega zbora.
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Člen 8

O zamenjavi člana Sveta odloča Viteški zbor na predlog 
Sveta.

Člen 9

Svet odloča veljavno, če je na seji prisotna večina članov, 
vključujoč ambasadorja. Odločitve sprejema v obliki 
sklepov  z večino glasov prisotnih članov ( vključno z 
ambasadorjem). 
Če je glasovanje neodločeno, odloča glas ambasadorja.

Člen 10

Svet ima stalna skupinska ali posamična delovna telesa, 
ki so mu odgovorna.
Vodje in člane delovnih teles ( organov) imenuje Svet.
Delovna telesa pripravljajo predloge in strokovna mnenja 
za Svet ter sprejemajo sklepe v skladu s pristojnostmi, ki 
jim jih podeli Svet.
Način delovanja ,sklicevanja in sprejemanja sklepov je 
enak kot pri Svetu.
Delo delovnih teles vsklajuje tajnik Sveta.

Člen 11

Na predlog vodje delovnega telesa, tajnika Sveta 
ali člana Sveta, lahko Svet  razpusti in oblikuje novo 
delovno telo, če smatra, da ne dela, da dela slabo ali v 
nasprotju s smernicami Sveta.

Člen 12

O vprašanjih, ki niso urejena s statutom v tem poslovniku, 
Svet odloča na seji s sklepi.

Člen 13

Poslovnik o delu Sveta začne veljati z dnem sprejema.

Ptuj, dne 15. 10. 2004                           

                                  

                                                                                                 
 SVET REDA

                                                                                                 
 Ambasador
Milan KNEŽEVIČ, vitez vina
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ČLANSTVO V REDU

Člen 1

Člani Združenja slovenskega reda vitezov vina (nadalje 
Red) so lahko samo državljani 
Republike Slovenije. Izjemoma so lahko člani Reda tudi 
drugi državljani v skladu s Statutom Reda, ki so s svojim 
delovanjem in ugledom dali poseben prispevek h kulturi 
uživanja in promociji slovenskega vina v tujini.

SPREJEM V RED

Člen 2

Sprejem v članstvo Reda je možen samo na povabilo v 
Red in po pismeni utemeljitvi predlagatelja –Viteškega 
omizja. O predlogu za sprejem odloča Svet reda.

KRITERIJI ZA SPREJEM

Člen 3

Kriteriji, ki jih mora predlagatelj za sprejem upoštevati so:
– značajske lastnosti kandidata (družabnost, strp-

nost, toleranca, prijateljstvo, kolektivnost, pošte-
nost, objektivnost ipd) in njegov ugled v okolju,

– prispevek kandidata pri ohranjanju in razvoju tradi-
cije slovenskega vinogradništva, vinarstva ter s tem 
povezane slovenske nacionalne kulture,

– prispevek in dosežki kandidata pri promociji vina in 
pri kulturi uživanja vina, posebni dosežki kandidata 
na področju organizacije in razvoju raziskovalnega 
dela,

– posebne zasluge uglednih gospodarstvenikov, kul-
turnih in javnih delavcev za razvoj slovenskega vi-
nogradništva in vinarstva za promocijo slovenskega 
vina doma in v tujini ter za delovanje Reda.

Člen 4

Sprejem v Red je enkrat letno na Viteškem zboru. Vsak 
novo sprejeti član je pripravnik najmanj eno leto.Ob 
sprejemu prejme pripravnik posebno obeležje Reda in 
plača prispevek, ki ga določi Svet Reda.
Po preteku enega leta Viteško omizje in Svet Reda oce-
nita primernost pripravnika za dokončen sprejem.

ŠTEVILO ČLANOV REDA

Člen 5

Skupno število članov Reda je največ 140. V okviru tega 
števila imajo Viteška omizja največ 20 članov. Iz tega 
števila so izvzeti častni člani.

Člen 6

Letno Red sprejme največ 7 članov upoštevajoč pri tem 
končno število 140 članov, razen v prvem letu obstoja. 

STOPNJE V REDU

Člen 7

Število članov po stopnjah je določeno v % od skupnega 
števila članov Reda in sicer:
– vitezi vina do 10%
– vitezi vina prvega reda do 25%
– vitezi vina drugega reda do 45%
– pripravniki do 20%

NAPREDOVANJE V REDU

Člen 8

Napredovanje v Redu predlaga Viteško omizje, Svet 
Reda pa o predlogu končno odloča. 
Napredovanje je možno le, če je na višji stopnji prosto 
mesto v skladu s 7. členom tega pravilnika.

   Na podlagi 20. člena statuta Združenja slovenskega reda vitezov vina, je Svet Reda na 3. seji, dne 15. 10. 2004, sprejel 

RAVILNIK O SPREJEMU IN NAPREDOVANJU ČLANOV 
ZDRUŽENJA SLOVENSKEGA REDA VITEZOV VINA
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Člen 9

Napredovanje po stopnjah od pripravnika do Viteza 
vina je v skladu s kriteriji tega pravilnika praviloma časo-
vno možno:
– od pripravnika do Viteza vina drugega reda po naj-

manj enem letu,
– od Viteza vina drugega reda do Viteza vina prvega 

reda po štirih letih
– od Viteza vina prvega reda do Viteza vina po štirih 

letih

KRITERIJI ZA NAPREDOVANJE

Člen 10

Pri predlogih za napredovanje morajo Viteška omizja 
upoštevati naslednje kriterije:
– redno in tekoče izpolnjevanje obveznosti kandida-

ta določenih s programom dela Reda in programom 
dela Viteškega omizja ter finančnim  načrtom Reda,

– prispevek kandidata k negovanju prijateljstva zno-
traj Reda, 

– kandidatove organizacijske sposobnosti in samoini-
ciativnost,

– vestno in odgovorno opravljanje funkcij in ostalih 
zadolžitev v Redu,

– ocena javnega delovanja kandidata v korist in po-
slanstvo reda, njegov osebni zgled in ugled v Redu in 
širšem okolju.

ČASTNI ČLANI

Člen 11

Častni člani Reda- častni Vitezi reda so v skladu s Sta-
tutom Reda lahko osebe z velikim strokovnim in javnim 
ugledom, znanstveniki, kulturni delavci in člani reda, ki 
imajo posebne zasluge za razvoj in delovanje reda.
Naziv častnega člana podeljuje na predlog Sveta Reda 
Viteški zbor na zasedanju.

KONČNE DOLOČBE

Člen 12

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejema na Svetu 
Reda, uporablja pa se od 1. 8. 2004.

Ambasador
Milan Kneževič, vitez vina



50 ZDRUŽENJE SLOVENSKEGA REDA VITEZOV VINA

1. Združenje slovenskega reda vitezov vina prireja 
tekmovanje in turnirje vina določenega vinorodnega 
območja, sorte ali zvrsti.

2. Zapriseženi temu redu tudi na ta način izpolnjujejo 
svojo zaprisego o kulturnem uživanju in čaščenju 
vina. 

3. Osnovne elemente oziroma akterje vsakokratnega 
turnirja vina določa svet Reda.

4. Na turnirjih vina sodeluje najmanj 20 vin, ki so 
razdeljena glede na ostanek sladkorja na štiri skupine 
in sicer:

– 1. skupina – suho 
– 2. skupina – polsuho 
– 3. skupina – polsladko 
– 4. skupina - sladko 

V vsaki skupini je 5 vzorcev.

5. Na turnirjih vina sodelujejo s svojimi vini le 
zapriseženci Združenja slovenskega reda vitezov 
vina in potencialni interesenti za včlanitev v Red. 

6. Svet Reda razpiše turnir slovenskega vina in določi 
pogoje najmanj en mesec pred tekmovanjem. Določi 
tudi datum in mesto predaje vzorcev vina. 

7. Svet Reda med svojimi zapriseženci izbere 

– Vodjo turnirja (1)
– Sodnike (ocenjevalce) turnirja, ki jih je 5 ali 7 
– Vodenje zapisnika in izračunavanje, ki sta 2
– Povezovalca turnirja (1)

8. Sodniki ocenjujejo po sistemu rangiranja vzorcev 
od 1 do 5. Tudi prisotni v dvorani dobijo iste vzorce, 
razen na koncu pri izbiri viteškega vina med prvaki 
kategorij. Sodniki na koncu spet z rangiranjem 
izmed prvakov določijo najboljšega in to je slovensko 
viteško vino. 

9. Vinskim sodnikom , ocenjevalcem se nalije vseh pet 
vzorcev naenkrat, kot tudi publiki, ki sodeluje. 

10. Vodja turnirja razglasi prvake skupin in slovensko 
viteško vino z imeni pridelovalcev. Vodstvo reda 
počasti prvake in zmagovalca turnirja in jim izroči 
priznanja ob prisotnosti najvišjih iz viteškega reda. 

11. Zmagovalec turnirja lahko leto dni uporablja posebno 
nalepko 

 »Slovensko viteško vino« za komercialne namene, 
svetu reda pa po dogovoru dodeli določeno količino 
za posebne, tudi promocijske namene.

12. Priznanja določi svet viteškega reda pred razpisom 
turnirja. 

13. Ta pravilnik je bil sprejet na 2. seji Sveta Reda dne 
29.07.2004 in velja od tega dne naprej.

V čast vinu in domovini!

Ambasador
Združenja slovenskega reda vitezov vina
Milan Kneževič, vitez vina

RAVILNIK VITEŠKIH TURNIRJEV
SLOVENSKEGA VINA
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1

Viteško  omizje Celje, Združenja slovenskega reda 
vitezov vina (nadalje Red) je ustanovljeno v skladu z 28. 
členom Statuta Reda z dne 29.05.2004

2

Člani omizja so sprejeti člani Reda s širšega območja 
Celja.

3

Sedež omizja je v Degustacijski sobi kleti Mijošek v 
Restavraciji »Sonce«, 3250 Rogaška Slatina.

4

Člani omizja so z zaprisego in sprejemom v članstvo 
Reda, sprejeli vse dokumente Reda (Pristopno izjavo, 
Statut, Pravilnik o sprejemu in napredovanju), svečane 
insignije in statusno listino Reda.

5

Omizje deluje kot metoda dela Reda v skladu s sprejetim 
programom dela za tekoče leto, ki ga sprejema Viteški 
zbor in v skladu s sprejetim Programom dela omizja. 
Program dela omizja vsebuje  srečanja omizja, gostovanje 
članov omizja pri drugih omizjih, sodelovanje z lokalnimi 
institucijami, organizacijami in društvi, finančni načrt .
V okviru programa so tudi različne oblike izobraževanja, 
povezane s temeljnimi nameni ustanovitve Reda.

6

Srečanje omizja sklicuje vodja omizja v pismeni obliki 
vsaj teden dni pred srečanjem. Vabilo vsebuje program 
srečanja, uro za začetek in zaključek srečanja. 

Čas srečanja je razdeljen na uradni del (sprejem programa, 
dokumentov omizja, izobraževanja in podobno), in na  
pokušino vin, ki jih prinesejo člani ali pridobljenih na drug 
način, z ustreznim komentarjem degustatorja omizja. 
Sledi kosilo (večerja), druženje in uživanje izbranih vin. 
Srečanje zaključi vodja omizja. Za vsako srečanje se  
naredi zapisnik  srečanja. Uradni degustator vodi zapis 
vin, ki so bila na pokušini.

7

Za srečanja z omizji doma ali pri drugih, velja praviloma 
enak način sklica in vsebine. Čas začetka in zaključek 
srečanja določita vodji omizij. 
Izmenjava  izkušenj  in  eventualne druge vsebine se  
obravnavajo  na  začetku  srečanja  v  uradnem  delu.  
Sledi  družabni  del, katerega namen je spoznavati 
specifiko področja na katerem omizje deluje  in  
degustirati tamkajšnja  vina.  Važno  je  tudi boljše 
osebno spoznavanje članov ZSRVV.

8

Za člane viteškega omizja  je udeležba na redovnih 
srečanjih Reda in omizja obvezna. Obvezna je tudi 
nošnja svečanih oblačil in insignij. Tam, kjer se člani 
omizja predstavljajo v javnosti, kot člani Reda, pa so 
obvezna svečana redovna oblačila in insignije.
Prav tako morajo člani omizja  izpolnjevati vse druge 
obveznosti do Reda in omizja (članarine, prispevki, 
aktivno delovanje). 

9

Sredstva iz naslova članarine, ki pripadajo omizju po 
izteku leta, se uporabijo v namene, ki jih določi omizje  v 
dogovoru s Svetom Reda. 

10

Člani omizja obvezno sodelujejo v humanitarnih 
akcijah, ki jih organizira Red.

11

Ta pravilnik začne veljati takoj po sprejemu viteškem  
omizju.

 
V Rogaški Slatini, januar 2005.

                                                                        Vodja omizja Celje:
                                                                                   Branko Pucelj, 
                                                                       Vitez vina I. stopnje

OSLOVNIK O DELOVANJU
VITEŠKEGA OMIZJA 
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RIPRAVA VITEŠKEGA 
ZBORA DOLOČENEGA
ZA 26. FEBRUAR 2005 
NA DVORCU STRMOL V 
ROGATCU V JANUARJU
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Odbor Sveta Reda, v sestavi Milan Kneževič, Milan Lovrenčič, Vinko Dreu in Franc Jankovič, je 
na seji, ki je bila v soboto, dne 9. novembra '04,  ob 10:00 uri v gorci Franca Jankoviča v Rogaški 
Slatini, pripravil predlog programa dela in finančni načrt za leto 2005. 

ROGRAM DELA ZSRVV ZA LETO 2005 - Predlog

Srečanja članstva – Viteški zbori
Srečanja naj bosta dva letno, eno spomladi in eno jeseni ter posebej Viteški turnir vin. Na vsa-
kem Viteškem zboru naj bo predavanje iz vinogradniško vinarske stroke in poročila o dogajanju v 
Redu, ki so običajna za zbore, kjer so prisotni vsi člani  Reda.

Zaporedje:

Februar '05
Prvo srečanje v letu 2005 spomladi naj bo interno srečanje brez spremljevalcev in naj bo po-
svečeno okroglim obletnicam članov (za vse obletnice od 50 leta naprej …). Srečanje naj bo v 
februarju, datum določimo na seji Sveta. Na tem srečanju se pobira prispevek za humanitarne 
namene.

Maj '05
V pričetku meseca izlet članov in članic s spremljevalci v Madjarsko.
Konec meseca Viteška svečanost – predlog grad Dobrovo. V program svečanosti zajeti ogled 
kleti Dobrovo, viteški obed z degustacijo  primorskih vin, strokovnim predavanjem. Termisnko 
ga povezati s praznikom češenj.

Avgust '05
Konec  meseca Viteški turnir vin v Gornji Radgoni na sejmišču tako, kot je bilo leta 2004.

December '05
Viteški zbor na pričetku meseca (tako kot letos), predlog mesta je Ljubljana.

Ostale naloge

Realizirati predlog, da se vse bivše in sedanja vinska kraljica sprejmejo v Red in se vključijo v omiz-
ja tam, kjer živijo in delajo. 

Predlaga se, da red pripravi in objavi svojo internetno stran, kjer predstavi red in svoje poslan-
stvo.

Red inicira in podpre izdajo pesmarice o vinih.

Red izda brošuro, ki jo prejmejo vsi člani in pripravniki. V njej naj bo statut Reda, vsi pravilniki in 
Protokol ter himna reda.
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INANČNI NAČRT ZA LETO 2005 – Predlog

PRIHODKI

Članarina ...................................................................................................................... 1.000.000,- SIT
Prispevki za sprejem in napredovanje (20 oseb) ............................................... 500.000,- SIT
Donatorstvo ..............................................................................................................2.000.000,- SIT
Prispevki iz srečanj .................................................................................................... 1.000.000,- SIT
Prenešeni saldo iz 2004 
SKUPAJ ........................................................................................................................ 4.500.000,- SIT

ODHODKI

Vračilo dela (50 %) članarine omizjem .................................................................. 500.000,- SIT
Dva srečanja vsega članstva, turnir vin in eno
Interno srečanje po programu dela .................................................................... 1.800.000,- SIT
(50 oseb vit. Turnir, 50 oseb interno srečanje, 
2 x 100 oseb viteški zbori)
Insignije, svečana oblačila, statusne listine, ........................................................ 500.000,- SIT 
Administrativni stroški (pošta, pisma, mat. str.) .............................................. 200.000,- SIT
Tajniški posli brutto .................................................................................................... 300.000,- SIT
Računovodstvo (Spektrum) .................................................................................... 100.000,- SIT
Humanitarni namen .................................................................................................... 500.000,- SIT
Rezerva ............................................................................................................................ 700.000,- SIT
SKUPAJ ........................................................................................................................ 4.500.000,- SIT
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2. avgust 2005, nič kaj posebnega. Dan sem pričel kot velikokrat. Papirnato vojno opravim čimprej zjutraj, ob pravem čaju in 
v miru še počivajoče hiše, ob računalniku, brez katerega ne morem. Nekaj elektronske pošte, tiskanje treh zapisnikov, etiket z 
naslovi članov sveta Reda, fotokopiranje zapisnikov za devet naslovov, kuvertiranje, pošta, kjer vse skupaj oddam. Telefonski 
razgovor z Grafiko Ferlež iz Šentjurja, kjer računalniško obdelujejo naš skozi leto in pol skrbno zbirani material v tekstih in 
slikah za Zbornik Reda. Dobim obljubo, da bo do konca tedna gotov izpis za prezentacijo in odločanje. Sledi še razgovor s 
proizvajalcem tabel za označevanje omizij, vzorec bo gotov do sobote, če bo po sreči. Obljuba je ne vem katera po vrsti. 
Jani Gönc me je klical včeraj in mi povedal, da ima naš viteški prijatelj Erni (Ebenšpanger) težave z zdravjem in je v bolnici. 
Kličem ga, nekaj spodbudnih besed. Veselim se novice, da mu gre na bolje.
Kličem še Milana Kneževiča, našega Ambasadorja in viteza vina. Ga ne dobim. Pustim mu sporočilo, naj me pokliče, dobiti 
bi se morala v soboto.

V misli se mi prikrade spomin na začetek. Leta 1997 sem pridelal krasno pozno trgatev renskega rizlinga. Trgali smo ga 18. 
novembra, ker je naslednji dan napol deževalo, napol snežilo. Okrog 1. novembra je bil prvi mraz in za njim je listje s trte 
odpadlo. Kmalu za tem je začelo odpadati še grozdje. Padalo je na »posteljico« iz listja, saj je bila krasna sončna jesen. 
Seveda nisem popustil pritiskom družine, da bi čimprej trgali. Bili smo soglasni, da vsi ne moremo o tem odločati. Obveljalo 
je, da bomo trgali takrat, ko se bom za to odločil in to bo dan pred dežjem. Tako je tudi bilo. 
Revija Veritas in Branko Vodušek so me prepričali, takrat sem bil komercialni direktor Steklarne, da smo ustvarili plodno 
sodelovanje. Bili smo sponzor Mednarodnega ocenjevanja vin na Ptuju z uradnim nazivom Vino Forum 1998. Kristalna 
odličja in sprejem ter pogostitev ocenjevalcev v mednarodni sestavi je bila sprejemljiva za oba partnerja. Kot do vseh, ki so 
prišli v Steklarno kot poslovni partnerji, sem tudi ocenjevalce in delegacijo sprejel, kot se spodobi. Dobrodošlica s penino, 
zgodovina Steklarne, predstavitev trenutnega stanja, ogled proizvodnje, svečano kosilo na Bellevue-u v Rogaški Slatini, 
spominki za goste in veliko leporečja v tekoči angleščini, je naredilo vtis na Janija Gönca, ki je vodil delegacijo. Malo pred 
odhodom mi je omenil, da bi moral vstopiti v Red vitezov vina. Nisem imel pojma, kaj to pomeni in sem nekaj mencal, da si 
to ne zaslužim ali nekaj podobnega. »Ne bodi lažno skromen«, me je gladko zavrnil. »To bom uredil s Tonetom Vodovnikom, 
ki je tudi vitez vina in te dobro pozna kot predsednika Društva vinogradnikov Rogaška.« Razgovor sem enostavno pozabil. 
Nisem pa pozabil povabiti najvplivnejše viteze iz reda na Martinovanje v Kristalno dvorano, ki je bilo zelo odmevno s 
Štajerskih sedem in TV prenosom. Spomnim se, da so bili tam Gönc, Kneževič, Recer s soprogami in da so bili navdušeni 
nad programom in lepim dogodkom. 
Hvalil sem se z rencem pozna trgatev in ga ponudil tudi gostom. V Ptuju sem na ocenjevanju v hudi konkurenci prejel 
srebrno medaljo. Na Janijevo iniciativo sem pozabil, on pa ne. Procedura sprejema je stekla leto pozneje. Ob boterstvu 
Antona Vodovnika in Janija Gönca sem v Stolni cerkvi v Ljubljani leta 1999 prisegel zvestobo Evropskemu redu vitezov vina 
kot hospes. Danes priznam, da me zato ni prevzela pretirana euforija občutkov in na začetku se mi je še vedno zdelo, da si 
take pozornosti ne zaslužim. Z druženjem v Redu pa mi je postal le ta všečen. Spoznal sem veliko širokih ljudi, veliko vrstnih 
strokovnjakov in izvrstnih vinogradnikov in bilo mi je lepo. Zdelo se mi je, da sem svoj med svojimi.
Včasih obremenjujoč protokol sem sprejel kot del obreda pri čaščenju vina in plemenitih aktivnosti Reda. Bil sem na vseh 
srečanjih in bil sem iniciator ponudbe »Rogaške« celjskemu omizju in Redu za X. jubilejni konvent Reda. Izvedli smo ga vzorno 
tako v organizaciji, kot v kakovosti programa, vin in kulinarike. Steklarna je pri tem »globoko segla v žep« kot pokrovitelj. 
Smatral sem, da zaradi tega lahko tudi na srečanjih kakšno rečem, in da dam po svojih možnostih svoj prispevek k Redu, pa 
čeprav sem bil samo hospes.
Ta moj položaj mi je narekoval, da sem bolj poslušal in izvedel, kako aktiven je Konzulat za Slovenijo s prokonzuloma, ki 
sta vodila Red. Vedelo se je, da je ERVV arhaičen, pa vendar je njegova slovenska veja (Konzulat za Slovenijo) v pogajanjih 
dosegla kar nekaj pomembnih sprememb. Dosegla je enakopravnost ženskega spola, v Eisenstadtu, kjer je sedež Reda, so 
pohiteli s priznanjem Slovenije kot neodvisne države med prvimi na svetu. Gesta vredna spoštovanja, ni kaj. Veliko je bilo 
pohvalnega. Pojavila pa se je ideja, da imamo Slovenci dovolj bogato zgodovino, dovolj strokovnjakov (doktorjev znanosti) 
v vinogradništvu in dolgo tisočletno zgodovino vinogradništva in pred vsem dovolj domoljubja in pokončne zgodovinske 
drže, kot razlog za ustanovitev svojega viteškega reda vitezov vina. Slišal sem za razhajanja v svetu Reda. Tradicionalisti so 
zahtevali slepo pripadnost Avstrijcem in prisegali na zvestobo Eisenstadtu, manjšinski del pa se je zavzemal za slovenski Red 
vitezov vina. 
Od Janija Gönca sem prejemal zapisnike pomurskega omizja, ki se je nedvomno opredelilo v večini za ustanovitev 
Slovenskega reda. Vedel sem za stališča ljubljanskega omizja.
Doživel sem tudi srečanje celjskega omizja na Gradu v Laškem 2001. leta. Po krasnem kosilu smo udeleženci spontano 
vprašali vodjo omizja, maršala Reda in viteza vina gospoda Jožeta Novaka, ki ga zelo spoštujem, naj nam le kaj pove o 

OJE SREČANJE Z REDOM
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dogajanju v Redu. Izvedeli smo, kako je bilo na srečanju in pojasnjevanju stališč v Eisenstadtu. Da gospodje tam zelo lepo in 
dolgo lahko govorijo o vinu, da jim nismo kos v retoriki, in da je velik problem jezikovna bariera in finese med pogajalci. Skratka, 
rezime je bil, da iz preoblikovanja konzulata za Slovenijo v samostojen Red ne bo nič. Ustanovitev ERVV je bilo opravljeno 
z ukazom cesarja Karla Velikega v 15. stoletju, ki je podelil Redu viteštvo in ukazal, da Red ni dovoljeno spreminjati. Tisti, ki 
jim arhaičnost reda, ki sicer ne odgovarja več modernemu svetu, ni všeč, pa naj Red zapustijo in bodo v Redu pozabljeni. 
Tak komentar je v moji duši in pameti izbil dno racionalnega rezimiranja. Menda sem v rahli jezi bolj zabrusil kot povedal, da 
je bilo Avstro-ogrske monarhije že zdavnaj konec, in da »übermench-ov« ni več, in da bi lahko kot Slovenci pokazali malo 
več samozavesti in domoljubja. S to izjavo je bila moja kariera v ERVV, ne glede na moj prispevek, nepreklicno končana.
Moje poznavanje Božidarja Kolarja, ki je bil in je še dolgoletni direktor polnilnice mineralne vode, prej pri Zdravilišču in sedaj 
pri Kolinski, mi je omogočilo, da me je zadolžil za degustacijo in predstavitev mojih vin ob pogostitvi Nadzornega sveta 
Kolinske skupaj z vodstvom obeh firm v Muzeju na prostem »Skansen« v Rogatcu. Take priložnosti sem vedno sprejemal 
z veseljem. Vedel sem, da imam odlična in poštena vina, v družbi katerih se bomo vsi dobro počutili. Takrat sem imel tudi 
prvo penino, kar je še povečalo veselo pričakovanje gostov. Polnilnica mineralne vode je imela odlične rezultate. Vsi so 
bili dobre volje in veseli. Veliko lepih in plemenitih besed je bilo izrečenih ob druženju z vini. Imel sem priložnost vprašati 
takratnega člana sveta in viteza vina malo za šalo in malo za res: »Gospod Milan Kneževič, povejte že enkrat, ali bomo imeli 
svoj slovenski Red vitezov vina ali ne?« Milan me je začudeno pogledal in odgovoril kot bi ustrelil: »Seveda ga bomo imeli, 
Slovenci si to zaslužimo«. Ne spomnim se natančno mojega komentarja. Objela me je nekaka vznesenost ob samozavesti 
sogovornika. Menda sem patetično dejal, da sem ponosen, da imamo ljudi s tako jasno vizijo, in da bom pomagal, če me 
bodo potrebovali, ter da podpiram idejo. Menil sem, da bo potrebno veliko pokončne drže, preden bo beseda dejanje 
postala.
Za tem se je zgodilo srečanje Reda na Bledu. kjer smo bili pošteno okarani, ker kažemo premalo spoštovanja do liturgije in s 
tem do krščanskih korenin Reda. Neka tiha napetost in diferenciacija med člani se je kazala vse bolj očitno. 
Pa je prišlo srečanje v Novem Mestu. Zdravko Mastnak je odklonil napredovanje. Zdelo se mi je pomembno, da mu po 
dogodku pred vsemi stisnem roko in mu čestitam za držo. To je storil zaradi prokonzula Recerja in njegove afere s cvičkom. 
Iskrica hvaležnosti v Zdravkovih očeh in močan stisk roke, sta mi povedala vse. Tisti trenutek mi je bilo lepo pri srcu. Misli 
so mi uhajale naprej. Vesel bom, če se bom lahko družil s takimi ljudmi v Slovenskem redu vitezov vina. 
Pa si ljudje zapomnijo izjave. Lani, kmalu po novem letu, mi je Milan Kneževič poslal vabilo za udeležbo na sestanku 
pripravljalnega odbora za ustanovitev Reda. Pričele so se priprave in intenzivno sestankovanje. Treba je bilo pripraviti vse 
iz osnove. Samozavest Janija Gönca in vseh ostalih brez izjeme, mi je še pred pripravo Statuta in ostalih podrobnosti, kot 
je registracija Društva in podobno, vlivala neizmerno zaupanje in delala veselje. 
V Rogaški smo imeli več sestankov in se veliko pogovarjali. Grenak priokus po neinformiranosti, ki je izhajal iz ERVV, smo za 
vekomaj odpravili. V tistem času, pa tudi danes, sem skoraj obseden z načelom, da moramo vsi vse vedeti o dogajanju v Redu, 
vsak pa naj se odloča po svoji vesti. Ivan Mijošek je imel na začetku jeseni leta 2003 posvetitev prve vinogradniške kapele, 
zgrajene na njegovem hribu v njegovih vinogradih. Posvečena je bila na čast škofu Antonu Martinu Slomšku blaženemu. Ob 
posvetitvi je bilo večina vitezov iz sveta ERVV in velika dama prof. dr. Slavica Šikovec, ki je svetovala svetnika. V kapeli je bil 
in je še narisan grb ERVV. Ivan je bil pred dilemo, kaj storiti, saj je šele vstopil v Red. »Podpiram ustanovitev Slovenskega reda 
vitezov vina, to je prava ideja« , je dejal in dodal: »Ostajam z vami in sem ponosen na Rogaško in naše dejanje. Grb ERVV bo 
ostal v moji kapeli kot del zgodovine«. Vem, da smo vsi več ali manj stali takrat pred svojo vestjo in se spraševali, kaj je prav. 
Danes je odgovor veliko lažji kot takrat.
Danes si čestitamo. Ustanovili smo krasno institucijo civilne družbe, ki jo krasi enakopravnost in demokratičnost pri 
odločanju o vsebini in pri prijateljevanju ob vinu. Častimo vino in njegovo poslanstvo in se družimo ob plemenitih ciljih 
Reda, ki so zapisani v naš Statut. Gojimo veliko ljubezen in plemenita čustva do naše drage domovine Slovenije. Slovenski 
red vitezov vina je dobil svojo vsebino in dušo, ki je mlada, a vendar še nežna in krhka. Spoštujmo in negujmo jo.
Priznati moram, da še nisem čisto pozabil telefonskega razgovora po ustanovitvi Združenja slovenskega reda vitezov vina, 
ko me je poklical znani publicist in pisatelj Drago Medved, vitez vina v ERVV in mi držal pridigo, kot da sem jaz glavni 
»krivec«, da se je ustanovil Slovenski red. »Pa kakšni vitezi ste vi? Pa kdo vam je podelil viteštvo? Pa kaj si vi sploh domišljate?«. 
Poslušno sem nekaj časa strmel v telefonsko slušalko in skušal razumeti jezo sogovornika, in ko je bilo le dovolj, sem ga zaprosil 
za besedo. Dobil sem jo in bil kratek: »Drago, menim, da smo ostali viteški prijatelji, ki imamo različne poglede, kje bomo 
udejanjali svoje cilje. Oba reda gojita iste plemenite cilje in naj ostane tako brez velikih zamer!« Še danes mislim tako.

Dan se je prevesil v zgodnji večer. Neizprosna vročina, ki nas je pestila zadnjih štirinajst dni, počasi popušča, zlasti po 
popoldanski nevihti. Jutri napovedujejo deževen dan. Zopet bom imel čas za druga opravila, ker se ne bo dalo v vinograd. 
Mogoče bom zopet kaj pisal. Manjka vedno kaj. Tokrat bo na vrsti Uvodnik za brošuro. Sicer pa vem , da je podobnih zgodb 
veliko, in da bi bilo lepo, če bi jih napisali. Za nas? Tudi, predvsem pa za zanamce in zgodovino. Kaj pravite?

Franci Jankovič
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