
 
Ljubljana, 26 feb. 2021 

POROČILO O DELU IN AKTIVNOSTIH OEVE                

KONZULATA ZA R. SLOVENIJO V LETU 2020    

    
Biti informiran in svobodno razpravljati  na viteškem Konventu, ki je najvišji organ viteškega 

Reda OEVE Konzulata za R. Slovenijo,  je viteški temelj  principa delovanja našega Reda- to je 

načela demokratičnosti,  ki naj vlada med celotnim članstvom,  ki  poleg   principata Konzulata 

in aristokracije Senata tvori celoto delovanja in vodenja Reda! Takšne način  sloneč na 

omenjenih treh temeljih /demokracija, principat, aristokracija/  ima najdaljšo uspešno tradicijo 

uspešnega delovanja v človeški družbi.  

Zaradi korespodenčne seje Konzulata žal te razprave ne bo, ni pa ovire, da posredujete svoja 

videnja in poglede kako izboljšati naše skupno delo, ki je usmerjeno v kreacijo srečne družbe 

in žlahtno vino nam naj bo pri tem v pomoč! To naj nam tlakuje predvsem pot k miru, ki pomeni 

osnovo za blagostanje!. Zavedajmo se, da smo vinski vitezi miru in v sleherni družbi ni nič 

pomembnejšega od tega! Delujemo po formuli »Vitez+vino+mir«! 

 

Konzulat za R. Slovenijo je v letu 2020 deloval okrnjeno zaradi epidemioloških razmer,  ki so 

vladale večji del preteklega leta.  Delovanje v takšnih  razmerah je potekala tako na konzularnem 

nivoju kot v okviru 5 ustanovljenih Legaturah,  in enem samostojnem viteškem omizju. Skupno 

se je kljub temu zvrstilo preko 25  prireditev in viteških svečanosti na katerih je  bil bodisi 

Konzulat, Legatura ali viteško Omizje organizator ali aktivni soudeleženec na prireditvi bodisi v 

Sloveniji ali v tujini!  

 

Tako nam je uspelo  organizirati 1 konzularno prireditev tj Veliko viteško svečanost v 

Mariboru z akreditacijami in intronizacijami!/ter proklamacijo viteškega vina LR- Graif/  

Vse ostale prireditve na konzularni ravni so odpadle, preostale so se odvijale na legatni ravni! 

/podrobneje jih ne navajam ker bi presegle okvir poročanja, so pa za identifikacijo viteškega 

Reda izjemno pomembne za našo razpoznavnost in vpliv ter udejanjanje poslanstva v 

neposrednem konkretnem regijskem okolju//  

V tujini smo bili prisotni na nekaterih  viteških dogodkih  

Senatne prireditve: EuropaAmt /Železno/, OrdensKonvent /Loretto/, Viteška Nobiliteta in 

Stillefest /Železno/, Viteška akademija,  Ordenstag /Rust/, Stiftungfest /Železno/ 

Prav tako se nismo udeležili Generalne skupščine FIB in bil JE odpovedan Svetovni kongres 

FICB Alba Piemont! Konzulat za Slovenijo je in bo še naprej aktivni član FICB-a. 

Na ostalih mednarodnih svečanostih in dogodkih širom po Evropi /kjer praviloma predstavljamo-

promoviramo slovenska vina in Slovenijo kot vinsko destinacijo z bogato vinsko kulturo, ter 

njene vinogradnike/ nismo bili prisotni zaradi epidemičnih razmer kot so večino leta vladale! 

 

Za vinogradnike in vinarje se  je zaradi korona krize pričelo zahtevno obdobje preživetja.  Vitezi 

nismo držali križem rok! In kaj vse smo počeli in kje in kako delovali;  
Naš Konzulat je bil aktivni deležnik pri pomoči in omiljevanju posledic covid krize z vrsto 

aktivnostmi na virtualnem kot konkretnem področju. 

Tako smo delovali z aktivnostmi pomoči vinogradnikom in vinarjem s sloganom » En kozarec 

slovenskega vina na dan odžene korona krizo vstran« in vrsto drugimi udarnimi slogani, ki so 

zajeli na 10 tisoče sledilcev . Uspešno smo izvedli doslej najbolj odmevno Novinarsko 

konferenco na temo »Vinogradniki in vinarji potrebujejo našo pomoč« tudi ob sodelovanju z 

aktualno takratno ministrico in strokovnjaki z resornega Ministrstva za Kmetijstvo. Spraševali 

smo se v naslovu; Ali bomo še uživali slovensko vino čez 20 ali 30 let? Vitezi vina smo 

povzdignili glas!!! 



V javnost smo preko omenjenega Ministrstva posredovali »Peticijo za pomoč vinogradnikom in 

vinarjem«. 

Čeprav delujemo neodvisno od aktualne politike, še to ne pomeni da nas politika ne zanima ali 

ne želimo imeti vpliva na njo - o pa še kako ko zadeva panogo vinogradništva in položaj 

vinogradnika-vinarja  v njej in v družbi nasploh! Naša zgodba se prične pri materi vinski trti! 

Quo vadis slovenski vinogradi? 
Sodimo, da smo pokazali pravi viteški značaj, večina naših predlogov je bilo tudi sprejetih v 

Vladi R. Slovenije pri premagovanju tovrstnih težav v vinogradništvu. Poskušali smo po 

svojih najboljših močeh delovati v dobrobit te kmetijske panoge, tako s predlogi kratkoročnih 

ukrepov, ki so imeli takojšnji učinek na reševanje problematike, kot podajanje dolgoročnih 

strokovnih pogledov na razvoj panoge. Čeprav naš Red ni nosilec razvoja vinogradništva, pa je 

zaradi članske strukture zelo spoštovani in vpliven člen pri razvoju kulture zmernega pitja vina. 

Izrazili smo veliko zaskrbljenost ob prisotnih negativnih trendih v vinogradništvu Sloveniji z 

željo, da se upadanje ustavi, saj je v korona krizi upajmo doseglo svoje dno! Resorno Ministrstvo 

je prisluhnilo naši viteški eminenci strokovnjakov, predvsem enologov! 

 

Prav tako smo s projektom »Mladi in Vino« v okviru širšega projekta »Vedeti Piti« se uspeli 

približati mladim predvsem z aktivnostmi na spletu in družbenih ter socialnih omrežjih s 

pomočjo usmerjanja v to delo angažirane mlade Asesorin ob pomoči vodje tega projekta 2 legata 

iz Pomurja ter ostalih   članov ekipe! Sodimo, da je ta projekt vitalnega pomena za osveščanje 

mladih o tem kako koristno je lahko osvojiti življenjsko navado zmernega pitja vina ob hrani,  

kot nasprotje temu tj  neumnega, nerazumnega in  ekstremnega  popivanja visoko alkoholiziranih 

pijač na raznih skupnih masovnih zabavah -partijih! 

 

Delo Konzulata vodi prvi prokonzul v sodelovanju s PCA, 2 prokonzulom in 3 prokonzulom ter 

s Svetom Konzulata, ki se je sestajal redno mesečno in obravnaval vsa pomembna organizacijska 

in vsebinska vprašanja povezana z vsemi aktivnostmi delovanja Konzulata v okviru programa 

dela v tekočem letu in strategije nadaljnjega razvoja OEVE in delnega viteštva,  ki ga kot veja na 

evropskem deblu predstavlja Slovenski Konzulat. O zaključkih in sklepih Sveta je bilo članstvo 

– udje Konzulata tekoče informirano preko odprtih zapisnikov vseh sej, ki so potekala v letu 

2020. Večino srečanj je potekalo virtualno na videokonferenčni način ki ga je omogočal kot 

gostitelj aplikacije  in organizator-moderator konzularni notar Reda! 

 

V Slovenskem konzulatu gradimo razvoj na selektivnem sprejemanju novih članov, to je  

kvaliteti udov, ki so najprej interesenti in potem še do eno leto kandidati za vstop  predenj jih 

povabimo in sprejmemo  v Red  kot hospes.  

Trenutno imamo na spisku veliko interesentov in prav tako  kandidatov. V letu 2020 smo jih tudi 

povabili  nekaj, vendar prostora za sprejem v hospes je vse manj zaradi  številčne omejitve –

numerus clausus. Za kandidate, ki imajo interes vstopiti v naš viteški Red na osnovi povabila,  ki 

ga prejmejo, je pomembno, da  predhodno spoznamo koliko smo med sabo kompatibilni. S 

takšno kadrovsko politiko smo v Konzulatu dosegli skoraj ničelno fluktuacijo, saj v zadnjem 

času v bistvo ne beležimo izstopov iz Reda! Vso moralno odgovornost za kandidata nosi garant-

porok kot predlagatelj! 

 

Slovenski Konzulat je na dan 31.12. 2020 imel sprejetih 258 rednih  članov od tega assessor-in 

1, hospes-hospita 62, consiliarius-dame 89, judex-v.dame  33,  in eques 70+ e.ornatus 2 -

ordens.dame 1-cape.dame 1 in velika.vinska. dame 1 in preostalo duhovniki v različnih redovnih 

stopnjah!  

 

V preteklem letu so uspeli napredovati v višje redovne stopnje mnogi udje, med drugim pa  so 

uspeli napredovati v najvišjo redovno stopnjo  5 /pet/ eques de vino: 

Zaradi nezmožnosti oz. visoke rizičnosti se intronizacij v judexa in vinske dame na Ordenstagu v 

Rustu nismo udeležili! 

Osvojen je bil  predlog za podelitev enega častnega viteškega redovnega križa in odlikovanja 

Meritium Vini, ki pa nista bila izročena zaradi odločitve kandidata-ke,  da se zaradi velike 

izpostavljenosti nevarnemu virusu  odpovesta svečane in uradne podelitve. 



 

Finančno poslovanje Konzulata je stabilno in pozitivno., Glavnino sredstev za delovanje Reda 

zbere Konzulat s članarinami in delno s sponzorstvi in donacijami ter ostalimi dobrodelnimi 

prispevki! Stroške za vse viteške  prireditve se pokrivajo neposredno s  kotizacijo udov in 

posameznimi donatorji ter iz dela  članarine za pokritje dela kotizacije različnih viteških 

svečanosti! S finančnimi sredstvi se gospodari skrajno racionalno in namensko!  

 

Konzulat ima poravnane vse obveznosti do dobaviteljev, kot tudi v celoti do Senata v Železnem. 

 

To je bilo letno  poročilo v zelo skrajšani obliki, kljub temu pa bi želel še  izpostaviti določene 

segmente delovanja našega Reda v preteklem letu s ciljem,  da jih bolje osvetlimo, analiziramo 

ter progresivno tudi v prihodnosti nadgradimo  s ciljem in smotri našega plemenitega viteškega 

delovanja na vseh ravneh, tako senatnem-evropskem, konzularnem-državnem in legatnem to je 

regijskem nivoju! 

 

Regijsko delovanje po pokrajinah R. Slovenije je za identifikacijo  in potrditev naše vinsko 

viteške prisotnosti v prostoru na ravni Legatur in omizij zelo pomembno. Tukaj smo vtkani v 

pore neposrednega okolja, kjer lahko izkažemo naše poslanstvo in širimo ideje in vrednote  o 

viteštvu. Tukaj je dosežen velik napredek in preskok v delovanju našega Konzulata, ki je v 

preteklosti deloval bolj na načelni tudi abstraktni ravni in še to zgolj s nekaj bolj ali manj 

zaprtimi letnimi viteškimi svečanostmi! Obstoječe viteške Legature,  kot tudi viteško omizje  

sta z vodstveno garnituro in atributi ter z vsebino delovanja dobro organizirane in vpete v 

regijsko okolje, povezano z vinogradništvom, vinom in vinsko kulturo! To delo moramo 

nadaljevati in tako zadovoljiti ter zavarovati tudi lastni viteški  interes s prisotno viteško 

razpoznavnostjo v neposrednem okolju, kjer živimo in delamo! 

 

Na konzularni in senatni ravni se trudimo uveljavljati dvig kvalitete redovnega življenja z 

ustvarjanjem pogojev za duhovni elitizem na osnovi čaščenja žlahtnega vina, ki pospešuje 

prijateljstvo med ljudmi in trasira pot k miru med narodi Evrope, kot vinskem kontinentu! 

 

Pri tem ima pomembno vlogo tudi naše delovanje v okviru FICB, ki je svetovno združenje 

viteških bratovščin v katerem smo  v smislu nadaljnjega sodelovanja v tej veliki asociaciji  

redefinirali odnose med FICB in OEVE,  torej govorimo o spremembi statusa našega Reda ki je 

iz članskega odnosa prešlo v partnerski odnos. /membership-partnership/.  

V tej organizaciji nam je uspelo se predstaviti na svetovnem spletu »Newsletter« s našim 

projektom Mladi in vino z dogodki ki so povezani z kulturnim pitjem vina mladih ljudi! 

 

Senatna raven našega celotnega Reda je osredotočena v širitev demokratičnosti delovanja v 

Redu po principih federalizma, pri čemer federalizem še ne pomeni prisotnost  nacionalizma po 

posameznih ustanovljenih in delujočih Konzulatih v Evropi, ali pač- v nekaterih,  pri čemer so 

bile posledice zaradi nerazumevanja delovanja Konzulatov /po pravičnih načelih federalizma/ v 

preteklosti izvedenih  kadrovskih spremembah-zamenjavah vodstev v posameznih Konzulatih v 

Evropi /predvsem JV Evropi/. V ta namen deluje vse bolj tudi institucija EU Senata,  ki je neke 

vrste Evropski viteški parlament sestavljen iz večine prokonzulov OEVE in trenutno je naš 

Konzulat v vlogi predsedujoče funkcije kot EU Senats rektor  v Senatu EU. 

V preteklem letu nam je uspelo na Senatni uveljaviti marsikaj koristnega za delo Konzulatov. 

Tako je postal 2-drugi uradni jezik Senata in nasploh Reda OEVE  kot celote angleščina. 

Vse listine-informacije  senatne ravni se morajo prevajati v matični domicilni  jezik na področju 

kjer Konzulat deluje in jih te uporabljajo člani domicilnega  Konzulata!...itd   

V senatu OEVE imamo slovenci še enega predstavnika tj. Eques ornatus OKT Zlatko Franc Dreu 

senator- federales in senatni odposlanec za države Zahodne Evrope ter GF za Konzulata 

Luxembourg.  Imenovan je tudi vlogo viteškega » tribuna«  tj Ordensconsiliatorja,  ki je neke 

vrste vez med članstvom in Velikih viteškim mojstrom tj Magistrom Generalisom! 

 



Za dobro vez /povezavo/ med Konzulatom Slovenije in Senatom s sedežem v svobodnem mestu 

Železnem in Klosternoeburgu so zelo pomembni senatni delegati, za Konzulat Slovenijo je  

imenovan v  novi senatni delegat  eques EU - Johan Horvatisch  

  

Konzulati OEVE po posameznih državah Evrope,  živijo samostojno viteško življenje vendar po 

enotnih pravilih Viteškega reda OEVE opredeljenega v  viteškem Atlasu I in II, Regula 

Benedicti in historičnih doktorskih disertacijah OEVE. Zaradi potrditve zgodovinske zasnove 

našega Viteškega Reda OEVE,  ki izvira iz leta 1273, leta 1333 Reda Templarjev takrat 

Cerkvenega reda ter leta1468, ki ga je ustanovil cesar Friderik III. iz tradicije vojaškega  reda Sv. 

Jurija, potrdil pa papež Pavel II. z bulo 1.1. 1469 leta  smo reprezentativen red z zgodovinsko 

legitimacijo in potrditvijo takratnih cerkvenih in državnih poglavarjev takratne Evrope, ki 

nadaljuje tradicije omenjenih redov  v svojem tretjem zgodovinskem obdobju in se po svojem 

delovanju bistveno razlikujemo od ad hoc ustanovljenih vinskih viteških bratovščin in 

ljubiteljev vina tako v slovenskem prostoru kot širše! ERVV je vinski viteški red in v pojmu 

vinski vitez so povezane značilnosti viteza in plemenitega vina v eno celoto! 

  

Za tvorno sodelovanje v okviru sveta Konzulata se zahvaljujem vsem članom še posebej vsem 

tistim ki redno, skorajda vsakodnevno sodelujem in ostalim najbližjim sodelavcem, obema 

prokonzuloma pk. Administratorju, konz. notarju in pronotarju, zakladniku, redovnim enologom, 

gastronomom, legatom in vodji viteškega  omizja, atašeju za stike s tujino, in seveda tudi 

ustanovnemu članu Konzulata mag. dostojanstveniku eques ornatusu mag. Borisu Beloglavcu in 

nenazadnje senatorju Zlatku Dreu-vo, ki veliko lobira za Slovenijo.  

 

Za velik napredek našega viteškega delovanja, ki smo ga dosegli v preteklem obdobju, za vso 

prostovoljnost, pomoč in kreativno sodelovanje in za vse dobro kar ste naredili, se vam prisotnim 

in ostalim članom in članicam  v Redu v svojem imenu kot predsedujoči in v imenu Sveta 

Konzulata najiskreneje in iz srca zahvaljujem, ter izražam moje  globoko spoštovanje do vseh 

vas,  za vašo viteško držo in  za vso vinsko viteštvo poslanstvo, ki ga izžarevate v vsakdanjiku 

delovanja.!  

Hvala za viteško prijateljstvo, ki si ga vsi med sabo želimo živeti! Naj bo viteški Red hiša in 

zatočišče resničnega viteškega  prijateljstva, kjer uspevata sreča, radost, veselje in pogum! 

 

V tekočem letu 2021 bomo intenzivno nadaljevali našo viteško pot skozi zopet veliko /preveč/ 

prireditev,  kjer bomo predstavljali naš odnos do žlahtnega vina, širili vinsko kulturo in kot 

ambasadorji prijateljstva širili idejo o pomembnosti miru za blagostanje človeštva, še posebej na 

vinskem kontinentu Evropa!  

 

Leto 2021je leto  bomo obeležili 30 letnico delovanja Slovenskega Konzulata. Dolgo obdobje 

za eno generacijo, kratko v razvoju zgodovine  viteštva. 

Prav tako se v  letu 2021  izteče aktualnemu vodstvu Konzulata tj Svetu šestletni  mandat, enako 

vsem prokonzulom.  

Prišel bo čas za menjavo v vodenju Konzulata, za menjavo viteških generacij in mlajši udje 

Reda, bodo morali prevzeti večjo in aktivnejšo vlogo in s tem odgovornost. 

 

Delujmo po formuli vitezov miru: 

V BOGASTVU VINA JE PLODOVITOST MIRU! 

 

In Honorem Dei et In Honorem Vini! 

Pax et latitia semper nobiscum 

 

Eques Ornatus, OKT , Tomislav KOVAČIČ,  prvi prokonzul OEVE Konzulata za Slovenijo 

 

 

Sekretariat: OEVE – Konzulat za Slovenijo, Primostek 40, SI-8332 Gradac 

GSM: +386 (0)40 363 161, e-mail: ervv.sekretariat@gmail.com  web: www.vinskivitezi.com   
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