
Sastanak i degustacija vina obitelji Bartolović

Jučer,  08.02.2010.  godine  u  18:00  sati  održan  je  sastanak  Upravnog  odbora  (u 
proširenom sastavu) Udruge Vinogradara vinara i voćara Općine Kaptol na kom su 
sudjelovali i predstavnici Općine, ujedno i članovi Udruge. 
Tema sastanka bila je:

1. Organizirani izlet u Zagorje- posjet vinorodnom području, tj. vinskim 
cestama do tamošnjih vinara, vinarija i podruma. 

2. Vino – kap Kaptol 2010.g.
3. Degustacija vina vinarije Bartolović.

Predsjednik Udruge F. Novak pozdravio je sve prisutne te u kratkim crtama iznio plan 
puta navedenog izleta. Izlet je planiran za 06. i 07. ožujka. Plan obuhvaća organizirano 
putovanje  autobusom,  razgledavanje  muzeja  i  etno-sela  ondašnjih  mjesta,  posjet 
znamenitostima  ondašnjih  krajeva,  ručak  i  degustacija  vina  u  odabranoj  vinariji. 
Spavanje u nekoj od vinskih kuća. Po povratku svratiti do turističke atrakcije, dvorca 
Trakošćan te put kući uz zaustavljanje i razgledavanje zanimljivih sadržaja. Cijena na 
bazi 50 osoba je oko 400 kn + plaćanje ulaznica za određene sadržaje. 
Druga točka dnevnog reda, dakako zanimljivija i zbog koje smo se okupili na ovom 
sastanku bila je organizacija sajma Vino – kap Kaptol 2010. g.  Predsjednik Udruge 
iznio je svoje stajalište što se sajma tiče te napomenuo kako je sajam postao «Brand» 
ovog  mjesta,  dostigao  je  određenu razinu  priznatosti  i  posjećenosti  ali  i  određenu 
razinu financija koje to «pokrivaju». Naveo je kako je sajam županijskog karaktera te 
da  bi  mu  glavna  svrha  bila  izlaganje  domaćih,  županijskih  obrtnika,  tj.  njihovih 
proizvoda. Upozorio je sve prisutne kako, ukoliko želimo i ove godine organizirati 
sajma,  moramo ga  podići  za  jedan  «nivo»,  kako bi  dostigli  prošlogodišnji  uspjeh. 
Općinski načelnik i tajnik Udruge g. Mile Pavičić naglasio je kako će se ove godine u 
organizaciju uključiti i Županija, te pripomoći organizaciji ovakve priredbe. g, Pavičić 
također je naveo mogućnost održavanja sajma na navoj lokaciji ( nogometno igralište 
+ športska dvorana), te zaključio kako je potrebno oformiti «tim» od nekoliko ljudi 
kako bi se organizacija što uspješnije provela te rasteretilo pojedince od prekomjernih 
obveza. 
Soudek Josip, član Udruge i zamjenik općinskog načelnika, iznio je mišljenje kako 
sajam zasigurno treba organizirati. Određeno iskustvo već se posjeduje ali s obzirom 
na  teško  vrijeme  u  gospodarstvu,  zasigurno  će  se  morati  «zapeti»  više  nego 
dosadašnjih godina. Kao zaključni komentara naveo je kako su sajmu potrebni novi 
sadržaji  i  nove ideje  kako bi  se  postigao «nivo  više»,  u  organizaciji  manifestacije 
ovakvoga  karaktera.  Svoj  komentar  na  održavanje  sajma  dali  su  mnogi  članovi 
Udruge, ali sve se svodi da je sajam Vino – kap, proizvod rada Kaptolčana  i da kao 
takav mora i ostati ali i opstati. Svi članovi istog su mišljena da riječ koju u sebi sadrži 
(županijski sajam  voćarsko  –  vinogradarske  mehanizacije)  povlači  i  određenu 
organizacijsku i financijsku pomoć cijele Županije. 
Točku  je  zaključio  predsjednik,  uvidjevši  kako  postoji  volja  i  želja  za  ponovnom 
organizacijom sajma , te najavio slijedeći sastanak za kraj veljače. 
Treću točku obradio je g. Krunoslav Bartolović, Vlasnik vinarije Bartolović. Većina 
vinograda g.. Bartolovića zasađena je na Kutjevačkom vinogorju, tj. području Općine 



Kaptol, a vinarija i podrum smješteni su u Požegi. Uz visoko sommeliersko i enološko 
znanje, g. . Bartolović predstavio je svoja vina članovima Udruge. U ponudi su bila 
bijela i  crna barrique vina,  odležan na talogu te  svježa  vina,  ukupno 9 vrsta  vina. 
Budući da je g. Bartolović ponudio nešto što se na tržištu traži, a kod nas je još uvijek 
novost zahvaljujemo mu novim informacijama i prenesenima znanjima te prije svega 
na vinu s kojim nas je počastio. 


