
    
                              LEGATURA ZA BELO KRAJINO, DOLENJSKO, POSAVJE 
 
                                                               

POROČILO O DELU ZA LETO 2017 

 
Datum ali 
obdobje 

Opis dejavnosti ali aktivnosti omizja Prisotnost 

02.02.2017 Ošterija Debeluh v Brežicah  – Tema srečanja: «Kaj je CHEF«. 

Jure Tomič , chef  Ošterije, nas je skozi večer razvajal s svojo 
kulinariko. Nekaj o njemu in temu »Kaj je CHEF« , pa nam je  v 
uvodu povedala  Breda Drenek Sotošek, vinska dama, ki je tudi 
njegova viteška botra. Jure Tomič se je najprej predstavil tudi sam 
ter nato ob vsakem izhodu (bilo jih je pet) predstavil svoj krožnik 
in izbrana svoja hišna vina. En izhod pa je spremljala modra 
frankinja letnik 2011 našega uda Žaren Jerneja, ki jo je tudi sam 
predstavil. 

17 (27) 

31.03.2017 Gostišče na Trgu, Hiša kulinarike in turizma v Novem mestu – 
Tema srečanja: »Kultura pitja vina« 
Saša-Aleksander Veronik, vitez vina,  nam je na začetku nekaj 
povedal o sebi ter nato kakšna naj bi bila »Kultura pitja vina«, ki 
se začne že z vhodom v restavracijo, gostilno itd. 
Predstavil nam je OSNOVE OSNOV (od sedežnega reda in 
obnašanja za mizo, rokovanja s priborom in kozarci , oblačenja, 
viteških načel…….) 
Sledila je predstavitev ob viteškem druženju ob izbranih jedeh in 
vinih (štirje izhodi) po izboru osebja Hiše kulinarike in turizma, ki 
deluje v okviru Centra biotehnike in turizma GRM NOVO MESTO.  
Saša Veronik nam je na praktičen način komentiral in prikazal, kaj 
vse se lahko dogaja ob, na in za mizo (od »arhitekture kozarcev« 
do uglajenosti in………). 

19 (28) 

19.05.2017 Vinska vigred v Metliki – degustacija nagrajenih vin v okviru 
Vinske vigredi in zakuska z jagenjčkom iz ražnja ter prisotnost na 
otvoritvi - slavnostni govornik je bil naš Prvi  Prokonzul  Tomo 

Kovačič, vitez vina. 

19 (23) 

14.06.2017 Gostišče Kapušin v Krasincu – Viteška svečanost ob ustanovitvi 
Legature za Belo krajino, Dolenjsko, Posavje 
in razvitju prapora Legature 

37 (50) 

07.09.2017 Vinska klet Pečarič v Čurilah pri Metliki – prijateljsko srečanje 
z viteškimi prijateljicami in prijatelji iz Združenja 
slovenskega reda vitezov vina - omizja za Dolenjsko, Belo Krajino 
in Posavje,  strokovno predavanje  Anton Pezdirc, vitez vina, 
:“Bela Krajina in njena vina” ter nato druženje z viteško večerjo, 
kjer smo uživali v belokranjski kulinariki ob spremljavi vin Pečarič 
Martina, vinskega svetnika. 

15 (29) 



30.11.2017 Gostilna Žolnir v Kostanjevici na Krki – delovno srečanje 
Legature s pregledom dela v letu 2017 in predstavitvijo predloga 
plana dela za leto 2018  ter nato prijetno viteško druženje ob 
kostanjeviških dobrotah in kmečki pojedini s cvičkom in modro 
frankinjo iz kleti Jarkovič Roberta, hospesa  in dvemi vini po 
izboru Sevšek Otta, viteza vina . 

30 (41) 

 

 

 

 

 

Svet Legature 
 
08.05.2017    Ambasada cvička 1 na Raki – 1. seja Sveta Legatura (v ustanavljanju)      8 (9) 

 

05.06.2017    Vinska klet Pečarič v Čurilah -  2. seja Sveta Legature                              10 (12) 

 

07.09.2017    Vinska klet Pečarič v Čurilah -  3. seja Sveta Legature                               8 (9) 
  

 

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI! 
 

1. Legat Legature za Belo krajino, Dolenjsko, Posavje  
Sotošek Franc, Eques de vino 

  
 

 

 

 

 


