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Stran 3: Naše prvo desetletje
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Kje živite?

Vaše najpogostejše 
delo pri družinski 

pridelavi vina ?

Najeti enolog v manjših 
slovenskih vinskih kleteh – 

sramota, nujno zlo ali zaželen?

Najstarejše vino v vaši kleti? 

Tri pijače, 
ki jih razen vina najraje pijete?

Zakaj prva od njih?

Najdražje vino, ki ste ga spili doslej? 

Cena? 

Vtis o tem vinu - 
vam je bilo všeč, ste mu kaj očitali?

Vaš vzornik?

Kdaj ste popili prvi kozarec vina?

 Se spomnite kaj več o tem? 
Katero vino je bilo to, vam je bilo všeč?

Največje razočaranje v zvezi z vinom?

In najbolj prijetno presenečenje, 
ki vam ga je pripravilo vino?

Katero znano slovensko osebnost  
bi najraje povabili v svojo klet?

Zakaj?

Katero vino bi mu ponudili?

Vaš značaj?

Kakšno glasbo poslušate (lahko 
navedete glasbeni slog, izvajalca ...)

Kdo izza omizja neznanih  
sovrstnikov bo v vas 

najprej zbudil zanimanje?

Zakaj?

Koliko sovrstnikov ste do zdaj 
že navdušili za vino?

Pisatelj Maksim Gorki je zapisal, 
da je v vinu največ sonca. 

Kaj je za vas še v vinu poleg sonca

Jure Simčič
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V našem prvem desetletju 
so se v rubriki KDO STE 
predstavili 103 igralci 
na vinsko-kulinarični sceni

Zagotovo je to doslej naš najmlajši 
faksiranec, kot v uredništvu delovno rečemo 
nastopajočim v tej rubriki. Dvajsetletnik, 
najstarejši sin Martine in Aleksa, ki je sin 
legendarnega in skrajno tankovestnega 
vinarja Edija Simčiča iz Vipolž. Vse jasno, 
kajne. Tudi takim je mesto na teh 
straneh. Saj dela v družinskih vinogradih, 
ki premorejo 65 tisoč trt, najpogosteje 
strojna opravila. Mladenič, ki se sicer 
izobražuje na ekonomski fakulteti v Ljubljani, 
se za sprostitev rad spušča po hribih navzdol 
s kolesom, njegov konjiček je tudi avtošport. 
V vinogradih pa stroji, logično. Po končanem 
študiju se bo, kot pravi, posvetil vinarstvu in 
turizmu, morda še čemu. Iz veselja, dodaja. 
Odlična podstat, tako pri prvem kot drugem, 
je v družini postavljena.
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