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Marjan Simčič
Besedilo: TOMAŽ SRŠEN
Fotografije: ALEŠ FEVŽER

Marjan Simčič je eden najbolj znanih in uspešnih
slovenskih vinarjev. Čeprav še ni nabral petih desetletij,
ga tudi v najbolj prestižnih svetovnih vinskih druščinah
zelo spoštujejo in poznajo njegova vina. Tisto, kar je
zaoral njegov sosed, Aleš Kristančič – Movia, je Marjan
oplemenitil in zgodba uspeha briških vin tako v Sloveniji
kot po svetu vam bo po branju tega intervjuja bolj jasna.
Razlog za ta pogovor so seveda njegova superiornost na
tem področju ter vrsta prestižnih mednarodnih odličij s
strani svetovnih vinarskih eminenc.

osebna izkaznica – Klet Marjan Simčič
naslov: Ceglo 3 b, Dobrovo
splet: www.simcic.si
vinogradniška površina: 18 ha
letno napolnjene steklenice: 90.000; letnik 2015 obeta 1.000.000 steklenic
izvoz: 75 %
glavni izvozni trgi: ZDA, Italija, Velika Britanija, Brazilija, Japonska in še 30
drugih držav
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Pozno poletje 1995. Z mojim hro-

pečim Renaultom 18 sem se prvič po glasbenih gostovanjih na Humu in v Vipolžah odpravil v Brda – in to ne na rock koncert, kjer
bi zabaval briško mladež. Šel sem po vina.
Leto dni prej sem namreč začel pisati za
revijo Jana (rekrutirala me je legendarna
Bernarda Jeklin, ki mi je povedala, da lahko
poleg glasbe za Stop pišem še kaj drugega –
recimo kulinariko) in vsak teden smo v tej
reviji predstavljali po eno gostilno z recepti
vred. Ja, to je bila akcija Epikurejske zgodbe,
ki je bila povezana s televizijskimi oddajami
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na Kanalu A, kjer je v glavni vlogi nastopala
Šerbi, jaz pa sem bil kot scenarist in idejni
oče projekta njen komaj opazni soigralec,
zraven pa sem pritaknil še radijski klon v
svoji pozno-večerni glasbeni oddaji na Radiu
Glas Ljubljane, ki se je imenovala Sršenovo
gnezdo.
Ko sem se spoznaval s projektom, mi je
padlo na misel, da bi lahko ob vseh receptih
in zgodbah o gostilnah samih vsakič predstavil po enega od vinarjev, katerega vina so
v dotičnih gostilnah prodajali. Ker pa vinarji
niso bili neki zelo bogati ljudje, sem se z nji-

mi za plačilo zmenil v obliki „kompenzacije“.
Se pravi – oni meni po nekaj kartonov vina,
jaz pa njim prostor v oddaji in reviji. Jaz teh
ljudi sploh nisem poznal, njihova vina pa površno. Poleg tega pa sem imel srečo, da so me
v vinske vode usmerjali izkušeni poznavalci,
da sem kaj kmalu znal ločiti zrno od pleva.
Ko sem obiskal klet Simič (takrat je bila še
v Medani), me je sprejel Marjan. Njegova podoba je bila drastično drugačna od vinarjev,
ki sem jih obiskal dotlej. Dolgi, vranje črni
lasje in prodorne modre oči so takoj prikazale nekaj drugačnega, odločnega in borbenega. „Uf,“ sem si mislil, „tale je pa oster!“ Ker
je bil še oblečen v belo laboratorijsko haljo in
s pipeto v roki, je dajal vtis fanatičnega znanstvenika, ki je na pragu velikega odkritja.
„Nimam veliko časa“, je odrezavo povedal.
„Lahko pa si na hitro ogledava klet.“ In tam
sem takoj opazil nekaj, česar pri drugih vinarjih in v njihovih kleteh ni bilo videti – absolutno in skoraj laboratorijsko čistočo. Tudi
ob vrsti obiskov v naslednjih letih v njegovi
kleti nikoli nisem opazil packe na sodu, kaplje tekočine na tleh ali česarkoli, kar bi dajalo raznim mikroorganizmom kakršnokoli
možnost preživetja. Samo na tak način lahko
dober vinar zaščiti svoja vina pred raznimi
napakami in boleznimi. In Marjan je tukaj
eden najboljših!
V času, ko sva pred mesecem dni z Alešem
Fevžerjem zaradi intervjuja prišla na Simčičevo posestvo v Ceglo, sva bila priči kreativnemu nemiru. Valerija je klicala Marjana, ki
je „samo nekam odšel in kmalu pride“, Aleš
je v kleti pripravljal reflektorje za snemanje,
jaz pa sem kradoma okušal sivi pinot 2014,
bela etiketa. Po navadi sem s to serijo Marjanovih vin imel težave, saj so mi bili kot otvoritvena vina vedno pretežka, reduktivna in
preveč alkoholna. Toda letnik 2014 je zaradi
obilice dežja imel nekaj, česar briška vina
že dolgo niso imela – lepo svežino in nizko stopnjo alkohola. In ob takih pogojih so
tudi vina te serije zmagovala. Tako pri meni
kot pri svetovno znanem ocenjevalcu Jamesu Sucklingu, ki je dolga leta ocenjeval vina
za Wine Spectator, zdaj pa si je ime ustvaril
kot samostojni poznavalec na spletu. Prav
Suckling je tej, beli seriji vin iz leta 2014 dal
rekordne ocene: sivi pinot 90 točk, sauvignonasse 92 točk in chardonnay celo 94 točk! To
je tudi Marjana, sicer zelo samozavestnega
človeka, več kot lepo presenetilo: “In takšne
ocene smo dobili za preprosto, svežo linijo!“
Jasno, med čakanjem sem še nekajkrat smuknil v degustacijsko sobo po nekaj kapljic te
prelepe sveže in lahko pitne rujne kapljice.
Marjan je končno prispel, s telefonom ob
ušesu. Zelo živahno je nekomu na oni stra-
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ni razlagal, da mora nujno prebrati na italijanski strani časopisa L’Espresso, ki je poleg
zmerne politične usmeritve tudi eden glavnih dnevnih časopisov za enogastronomijo.
Vsako leto izdajo tudi vodnik po gostilnah,
ki vključuje tudi nekatere naše. Italijani pravijo, da so točke v tem vodniku še bolj dragocene kot Michelinove zvezdice.
Ko konča pogovor, razloži: “Danes je v
tem časopisu objavljen zelo pohvalen članek
o naših vinih in nas. Moramo ga imeti, da ga
shranimo in damo besedilo na splet.“
In kaj so napisali takega?
Nisem še podrobno prebral, ampak je zelo
pohvalno. V bistvu pa gre za opis dogodka, ki se je pred nekaj dnevi dogajal v Sieni,
v Toskani. To je bil neki ekskluzivni vinski
dogodek, kjer so dominirala glavna vina iz
Toskane, vin iz drugih delov Italije pa ni bilo
veliko. Jaz sem bil edini Neitalijan, sprejeli
pa so me več kot navdušeno. Pri Italijanih
je fino to, da pripadnost nekim nacijam ali
politiki ob vinu in hrani sploh ni pomembna. Glavno je – da je dobro! Za dobra vina so
odprti – radi kupujejo šampanjce, bordojce,
nemške rizlinge …
No, to je trajalo dva dni, z vstopnino po
40 evrov na dan. Bila je res odlična publika
in veliko novinarjev. Vedeti moraš, da v Toskani doslej ni bilo še nobenega odmevnega
vinskega dogodka, ne glede na to, da so tam
doma res odlična vina.
Ali nisi kar precej let delal z enim
od glavnih italijanskih vinskih uvoznikov Classico?
Ja, precej let smo uspešno delali. Ker pa je
bilo to v bistvu podjetje toskanskih zvezdnikov družine Avignonesi, so klet in vse okrog
nje prodali in na ta način smo jaz in številni
drugi izgubili zastopnika. Ampak ni trajalo
dolgo časa, ko sem podpisal pogodbo z vinskim trgovcem Cuzziol – Grandivini, ki je še
bolj ekskluziven, in tam sem zares v prvovrstni vinski družbi.
Pa si tam edini vinar iz Slovenije?
Ne, tam so še Verus, ki navdušujejo s svojimi
lepimi svežimi vini.
Že prej si lepo govoril o Italijanih.
Kaj pa tisti, ki nam zlohotno pravijo
sclavi (sužnji) namesto Slavi (Slovani)?
Poglej – to je vse v glavah oziroma majhnosti v glavah. Dosti več težav okrog tega je v
naši neposredni bližini. Ko so na turističnem
sejmu v Milanu prikazali STO-jev turistični
film, kjer je del vsebine posvečen Brdom z

Foto - Jure Breceljnik.

oznako Collio Sloveno – Slovenska Brda, so
burno reagirali na uporabo besede Collio,
ker si nekako lastijo to oznako, čeprav v prevodu to pomeni Brda.
Po drugi strani pa smo z nedavnim filmom Terra Magica, ki so ga snemali na obeh
straneh Brd, skušali dokazati, da so Brda in
Collio (vinogradi na italijanski strani Brd)
eno, in so nam ploskali. Ampak Joško Gravner (živi in dela na italijanski strani Brd – se
pravi v Colliu), ki ga izredno spoštujem kot
vinarja in človeka, je lepo povedal, da bi si
morali prizadevati za nadnacionalnost tega
območja. Med drugim je rekel, da je zaradi

svojega slovenstva in zavednosti vrsto let od
Italijanov dobival obtožbe, da je Slovan in komunist, od naših pa, da je fašist. Ampak je šel
čez vse to. Tudi mi, Simčiči, v Italiji delamo
odlično in zaradi tega, da sem Slovenec, nisem imel težav. Se pa včasih najdejo kakšni
pacienti …
Urbani miti oz. šale na račun briških
vinarjev govorijo, da se po navadi
norčujete iz tistega vinarja, ki gre
prvi v trgatev (da vina obdržijo kisline in s tem svežino), nekateri pa
grozde na trtah držijo do konca, da
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so alkoholi prav nečloveški. Ti slednji naj bi bili spoštovani in vin ne
morejo prodajati, tisti prvi pa vse
proda takoj, ker so vina bolj lahka.
Kako je s tem?
Ni pravila; ne da greš prvi ali zadnji. Jaz gledam na to tako, da peška grozdne jagode ne
sme biti zelena; ne glede na vsebnost sladkorja
v grozdu. Ko so peške drobljive in rjave in ko
so peclji lepo oleseneli, takrat gremo trgat. Nikoli pa ne vztrajam pri nekih nesmiselnih idejah, kot so pozne trgatve, če delaš suha vina.
Že moj nono in oče sta govorila, da določenih
sort ni treba saditi na sončnih legah, ker tem
sortam (recimo sauvignon in modri pinot) to
ne prija. Na to smo pri nas vedno zelo pazili.
Težava pri številnih vinarjih pa je, da so trte
sadili kar povprek, brez nekega smisla. Ko je
prišel čas popularnosti sivega pinota, so ga
sadili povsod, brez nekega premisleka o mikroklimatskih pogojih za določeno sorto. Ko
je postal popularen cabernet sauvignon, ga je
doletela enaka usoda. Tako se ne dela. Pri nas
se tudi struktura zemlje menja. Tisto, kar je na
gričih, je nekaj drugega kot tisto, kar je v dolinah. Debelina kožic grozdnih jagod določenih sort je zelo pomembna – ali boš sorto trgal
takoj ali bo treba čakati … V starih časih so
vse to poznali. V času socializma pa so gledali
samo na količine in tisto, kar naj bi rabil trg.
Stara znanja so se v glavnem izgubila.
Sledilo je dvajsetminutno najbolj perfektno
predavanje o tleh v vinogradih, kar sem jih
kdaj slišal …
Kje si se tega naučil? So to stara,
družinska znanja? Sklepam namreč,
da te tega v naših šolah takrat niso
naučili. Verjetno si pa že kot otrok
delal v vinogradih.
Res je. Biti v vinogradu je v Brdih način življenja in pri nas ni bilo prav nič drugače.
Osnovna znanja sem na srečo dobil od nonota
in očeta, ki sta veliko vedela. Ko sem bil star
dvanajst let, pa mi je oče dovolil, da sem lahko
sam vozil traktor in to je bila prava stvar, saj
sem to res dobro obvladal. Po drugi strani pa
sem delal vse. Ko sem bil dovolj star, da sem
poznal številke na denarju (po mojem sem
imel kakšnih sedem let), me je oče vsak teden
jemal v Ljubljano, kamor je vsa družina hodila prodajat naše pridelke. Odšli smo ob zori,
čez Plave, ker osimske ceste do Nove Gorice
še ni bilo, sledila pa je dolga pot do Ljubljane.
Oče me je s pridelki pustil na glavni tržnici,
mama je prodajala v Mostah, sestra pa za Bežigradom, on pa je čez dan razvažal vina po
mestu, seveda pa ni bilo vedno tako – pozicije smo menjavali. Če je pa kaj ostalo, smo se
nazaj grede ustavili na Vrhniki in tam prodali
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Vse skupaj je začel Jozef Simčič
leta 1860 s svojim sinom
Antonom. Njegovi otroci Nando,
Teodor in Pavel pa so posel
razširili. Pavel je imel gostilno
v središču Medane, Nando je
imel trgovino, Teodor (Marjanov
ded) pa vinograde. Po drugi
svetovni vojni so Nandu in
Pavlu nacionalizirali gostilno
in trgovino in odpravila sta se v
svet, medtem ko sta Teodor in
njegov sin Salko ostala v Brdih.
Marjan, Salkov sin, je zdaj peta
generacija vinogradnikov.
vse. Trgovanja sem se naučil s Cigani, Šiptarji
in Makedonci na sosednjih stojnicah ter hitro
dojel bazarsko pogajanje in obnašanje na tržnici, kar mi je pozneje prišlo zelo prav. Konec
koncev tudi dogovarjanja v velikih poslih niso
kaj dosti drugačna, le besednjak je drug.

Teodor Simčič - začetnik resnega vinarstva na kmetiji okrog leta
1930.

Najprej si nameraval iti na
kemijsko šolo, ker si bil mnenja,
da so pri pridelavi vina zelo
pomembne
analize,
potem
pa si se preusmeril na srednjo
kmetijsko šolo, kar ti je svetoval
oče.
Takrat sem bil že trdno odločen, da bom
delal vina, saj je bila naša kmetija takšna
kot vse v Brdih – poleg vina smo imeli še
sadje, zelenjavo in celo nekaj živali. Moja
ideja pa je bila, da se usmerimo samo v

Kot sem se pogovarjal s tvojimi
kolegi, so skoraj vsi delali v bližnjih
furlanskih kleteh ter tam nabirali
izkušnje. Verjetno si ti tudi gostoval
tam.
Seveda. Pozneje sem šel še na nekaj podobnih
izobraževanj v Francijo, ki me je presunila.
Vendar prav z vini nismo delali. Tam smo bili
pomočniki in se učili ob gledanju. Tako smo
spoznavali nove tehnologije in znanja. V Italiji
v bistvu nismo resno delali, ker smo imeli v
času trgatve tudi mi trgatev in smo morali de-

Ob prejemajnu prve nagrade leta 1995.

Mladi Salko Simčič - okrog leta 1950.

vino. V devetdesetih letih pa smo opustili sadjarstvo in se posvetili zgolj vinom.

lati doma. No, včasih, ko so oni brali bolj pozno, pa smo šli tja pomagat in podobno je bilo
z delom v kleteh. Takrat smo tudi začeli opremljati kleti in na pol švercati določene stvari iz
Italije, kajti znanja smo imeli kar nekaj, tehnologije pa pri nas ni bilo mogoče kupiti.

Pravzaprav se je prva uspešnica imenovala sivi
pinot. Saj so to sorto gojili tudi Štajerci pod
nemškim imenom rulandec, vendar so naši
suhi sivi pinoti povsem zavzeli trg; predvsem
ljubljanskega, pozneje pa je sledila Hrvaška.
Naša vina, predvsem tokaj in rebulo so naši
kupci že dobro poznali, saj so že naši očetje in
dedi vozili vina v ljubljanske gostilne. Jaz sem
na primer že tretja generacija, ki vozi vina v
gostilno Pri Gorjancu! V tem pogledu smo
na ljubljanskem trgu že dolgo. Toda uspeh sivega pinota je presenetil vse, tudi nas! Ko pa
so prišla barikirana vina, smo trg popolnoma
osvojili!
Šele s prihodom naše generacije pa so v Ljubljano prišle prve primorske buteljke belega
vina, saj so bila prej na trgu zgolj odprta bela
vina. Predstavili smo bordojsko steklenico za
bela vina, imeli smo moderen dizajn na etiketah, povsem moderne pristope na vinskih sejmih. Na sejmih smo bili mi, mulci, očetje so
ostali doma. Tako je vino postalo zanimivo
za mlajšo publiko. Postali smo tudi zanimivi
za medije, ki so nas dobro sprejeli.
Legendarni, prvi Leonardo.

Koliko ti je bil tvoj sosed čez hrib
(Aleš Kristančič) tukaj za vzor?
Konec koncev je tudi kmetija Movia
dala skozi podobno pot.
On je dve leti starejši in tam so začeli kakšno
leto pred nami stekleničiti, mi smo bili drugi. Uradno smo imeli prvo polnitev leta 1988,
kmalu pa smo se nekateri združili v zadrugo
Brajda, ki je bila prva resna vinska stvar pri
nas. Tu smo bili Dario Kren, Bužinel, Ščurek,
Dušan Kristančič, Dolfo in mi. Eden naših
prvih velikih podvigov je bil nakup skupne
mobilne polnilne linije, ki je bila za tiste čase
ekstremno draga – mislim, da je stala okrog
150.000 nemških mark. Ker pa nas je bilo šest,
se je ta strošek precej znižal in imeli smo nekaj,
česar takrat nihče v Sloveniji še ni imel. Veliko
stvari smo počeli skupaj. Vsi uvozi repromateriala so bili skupni, ker pri nas ključnih stvari
nismo mogli dobiti. V zvezi s tem smo veliko
pridobili, saj smo tako zniževali stroške. Ker
smo bili precej „revolucionarni“ in nezaželeni
s strani zadrug, smo ob uvozu mobilne polnilnice imeli spremstvo tajne policije, saj smo bili
sumljivi. Imeli smo skupne promocije po vsej
bivši Jugoslaviji!
Ob koncu osemdesetih je prišel prvi
vinski bum, sledil pa je hit – barik
(barrique, vina zorjena v sodih iz
francoskega hrasta).

Z rebulo v očeh - Marjan in njegov oče Salko (foto Marijan Močivnik).
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tja, nas je naš zastopnik peljal od gostilne do
gostilne, vsa plačila pa so bila gotovinska – keš
na roko! Gostinci so se prepirali, kje bomo
imeli kosilo, saj so na ta način stimulirali svoje
goste. Mi smo tam postali kult! Še ko je bila
vojna, smo to počeli, ker je Zagreb živel, kot da
nič ni bilo. Takrat je namesto mene tja hodil
moj oče, ker sem bil jaz v teritorialni. Najbolj
je „haral“ Ščurek, ker je imel največ vina, meni
pa ga je dokaj hitro zmanjkalo, ker sem že precej izvažal v Italijo. Tudi cene smo imeli izredne – 10 mark za steklenico svežega vina in
16 za pollitrsko steklenico barika. In vse je šlo!
Vendar se je glede barikov stvar hitro spremenila, ker se je izrodila. Na našem območju
smo prvi v teh sodih starali vina Gravner, Movia in mi. Ko so to videle nekatere velike kleti,
so v vina pričeli dodajati hrastove opilke, da bi
ta okus lesa še poudarili. Šli pa so preko vseh
meja in s tem odgnali tudi kupce.

Kako pa so na vaš uspeh gledali
Štajerci, ki so takrat v vinarskem
poslu dominirali?
Na začetku nas sploh niso jemali resno in so
nas malce podcenjevali. Delali so dalje, kot so
najboljše znali in niso vlagali vase, mi pa smo
spreminjali okus potrošnikov. Zgledovali smo
se po razvitih vinskih deželah, kjer v restavracijah vin z ostanki nepovretega sladkorja
skoraj ni bilo in publiki je bilo to všeč. Ko so
Štajerci odkrili, da je šel trend drugam, so le
stežka ujeli ta vlak.
Naslednji korak je bil – vsaj sklepam
tako – narediti še boljša vina in za
njih dobiti dobro ceno. Kako je to
bilo v kleti Simčič?
Največ tega znanja in samozavesti mi je dal
oče. V tistih časih je zelo veliko hodil po Italiji,
se učil, to analiziral in mi ta znanja ob delu v
vinogradu in kleti predajal. Zavedal se je, da

Prestižni skalpi.

Po mojem je bilo pomembno tudi
to, da ste pričeli z modernimi vini,
ki so bila suha. To je bila italijanskofrancoska ideja.
Poglej – vsi smo hodili kukat v Italijo in bili
zelo navdušeni nad tem, kar so počeli tam.
Seveda smo mi tudi to hoteli. Na neki način
smo rasli skupaj z našimi gostinci in na začetku devetdesetih je šla kakovost ponudbe zelo
hitro v višave.
Takrat ste bili v Brdih velika trojica,
trije kralji Brd – Movia, Ščurek in vi.
Zakaj misliš, da ste se vi izdvojili?
Po mojem je to stvar energije in pripadnosti poslu. Drugače je, če to res strastno živiš
ali pa delaš to kot še eno delo. Mi smo padli
v Ljubljano, kjer se je veliko dogajalo. Kakšni
direktorji so se nam smejali, ko smo jim poskušali dopovedati, da morajo piti velika vina
iz velikih kozarcev. Občasno pa smo na naše
pohode v Italijo in Francijo vodili tudi določene gostince, ki so takrat dojeli zgodbe večjih
kozarcev. Potem so jih kupili in v njih ponujali
vina svojim gostom, ki so bili takrat v zlatem
času naročilnic glavne in najbolj pomembne
stranke teh gostiln. In ko je neki direktor doumel prednost velikih kozarcev, je to vedno
zahteval in drugi so sledili. Z našimi vini vred.
Takrat ste zelo veliko delali v
republikah bivše Jugoslavije.
To je šele bila norišnica! V Zagrebu in Splitu
smo bili zvezde. Ljudje so se tam skoraj tepli
za naša vina. Dol smo se peljali z malim TAM-ovim tovornjakom in dvema kombijema,
popolnoma naloženimi z vini. Ko smo prišli

Letošnja vinska odličja za vina kmetije Marjan Simčič:
Leonardo 2009 – eno od petih najboljših svetovnih vin za leto 2015
(Decanter)
Leonardo 2009 – 93 točk (Steven Spurrier, revija Decanter)
Sauvignon Opoka 2012 in Chardonnay selekcija 2012 – 95 točk
(James Suckling)
Chardonnay Opoka 2012 in Chardonnay 2014 – 94 točk (James
Suckling)
Rebula Opoka 2010 in Rebula selekcija 2012 – 93 točk (James
Suckling)
Sauvignon selekcija 2012, Modri pinot 2012 selekcija in
Sauvignonasse 2014 – 92 točk (James Suckling)
Sivi pinot 2014 – 90 točk (James Suckling)
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pri nas trg vin z močnejšimi telesi, ki bi držala več let, še ne bi sprejel. Zato smo šli s tem
počasi naprej. Ko smo z enim očesom gledali
v Italijo, smo vsaj teoretično sledili novostim
in moram reči, da je bilo naše znanje večje od
„uradnega znanja“ pri nas. Takrat sem bil kar
nekako vesel, da nisem pri nas delal preveč
šol, kajti učili so zastarele sisteme – to sem pa
spoznal, ko sem pol leta kot praktikant delal
v kleti na Dobrovem. In fino je, ker sem na ta
način tudi osebno spoznal obe plati pridelave
vin. Konec koncev tudi Joško Gravner pravi,
da je vino treba delati pri izvoru ne pri izlivu
in da je boljši študij filozofije kot enologije – če
hočeš narediti dobra vina, seveda.
Če bi delal vina na ta, industrijski, način bi
verjetno že davno izgubil energijo. Verjetno
bi tudi zaslužil več, vendar jaz tega ne rabim.
Vleče me dejstvo, da vedno lahko naredim še
boljše vino, kajti ta zgodba se nikoli ne konča.
Joška Gravnerja si med pogovorom
zelo spoštljivo omenil že večkrat.
Tudi jaz mislim, da je njegov
prispevek k razvoju vinarstva tako v
Brdih kot v Colliu izjemen.
To je filozofija, ki je podprta s trdim delom in
veliko natančnostjo. Če pa zastopaš samo filozofijo in zanemariš delo v vinogradu in v kleti,
pa dobiš slabe rezultate. Veliko vino je stvar
natančnosti in vztrajnosti. Ideja je seveda pomembna, ni pa vse. Brez dela, čistoče in natančnosti ni nič. To sem videl tudi v najboljših
kleteh na svetu. Na primer – glede sauvignonov mi je največ res uporabnih in življenjskih
nasvetov dal danes žal pokojni Didier Dagueanu iz okrožja Sancerre (dolina reke Loare), ki
velja za srce svetovnih sauvignonov.
Ti si tudi imel priložnost večino največjih svetovnih vinarjev spoznati
osebno. Ko gledam te prazne steklenice tule zadaj, ki so trofejno
razstavljene (vsa največja in najbolj
prestižna svetovna vinarska imena),
je jasno, da si vsa ta vina tudi pokusil in jih tudi kupuješ.
To je nujno. Vinar, ki tega ne dela oz. tarna,
da mu je to predrago ali brez zveze, se ne bo
nikoli nič naučil. Ta vina sem najprej pokusil
v kakšnih restavracijah, potem sem se pa usedel v avto in odpeljal – v glavnem v Francijo
k izvoru teh vin, da spoznam ljudi, avtorje in
se z njimi pomenim o njihovem načinu dela
ter to primerjam z mojim načinom. In to delam ves čas. Vedno kupujem druga vina in jih
včasih spijem s prijatelji, poslovnimi partnerji
ali z družino. Sam jih ne pijem nikoli. Gre za
odpiranje oči in širjenje obzorja tudi drugih
ljudi, s katerimi smo skupaj v vinskem poslu.
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„Moj cilj je, da lahko dokažem,
da je tudi v Brdih mogoče
pridelati odlično vino in da je
neki Marjan Simčič lahko v
svetovnem vrhu. Ne gre za to,
da bi Brda prikazovali kot novi
Bordeaux ali Toskano, ker to
sploh ni smiselno. Gre za to, da
lahko mi vinarji predstavimo
Brda kot edinstveno vinsko
regijo! Vendar veliko vino ne
nastane samo od sebe ali pa tako,
kot bog da. Temu se je treba
zelo podrobno posvetiti z veliko
entuziazma in znanja!“
Na ta način svoj okus ohranjam v formi in ob
pogovoru s tistimi, za katere mislim, da o teh
stvareh veliko vedo, izmenjujemo izkušnje.
Vse te degustacije so slepe in ljudje nikoli ne
vedo, kaj sem jim natočil. To je za moj razvoj
nujno. Pred kakšnimi petnajstinami leti sem
ta vina dojemal precej drugače kot jih sedaj …
Kaj je zate bistvo dobrega vina?
Vino mora biti elegantno, dolgo in mora imeti
harmonično telo …
Zveni preprosto …
Pa ni.
Vem.
Priti do tega, da imaš svoje zaznave tako natrenirane, je težko in pot je dolga. A vse je trening …
Vem, da si eden največjih „norcev“
za šampanjce v Sloveniji, pa tudi
„skalpi“ – popite steklenice v zbirki (ne manjkajo najbolj prestižni, s
Krugovim Clos de Mesnilom na čelu)
– govorijo o tej tvoji ljubezni. Ampak
povej mi: Bordeaux ali Burgundija?
Burgundija. Vsekakor. Njihov način dela mi
je blizu in tudi ta mikroobmočja, ki jih je
tam veliko, me spominjajo na to, kar imamo
v Brdih. Konec koncev so moji obiski Burgundije botrovali delu na liniji Opoka (Marjan je pred dvanajstimi leti dal tla vseh svojih vinogradov sondirati, da bi videl, kje je v
zemlji največ opoke – peščenjaka, in iz tistih
leg naredil novo blagovno znamko; kar se je
izkazalo za odlično potezo, saj so ta vina sedaj špica produkcije kmetije Marjan Simčič).
Tam sem spoznal, da je razdalja stotih metrov
med trtami v različnih mikrolokacijah lahko
zelo pomembna in zato tudi vse pridelke iz raznih vinogradov vinificiram posebej. Od zdaj

naprej bom nova vina še poimenoval z imeni
lokacije vinogradov (crujev), da bom to še bolj
poudaril. Ob tem načinu dela ni kopije in to je
unikat. To je osnovni karakter, DNK. Imam
srečo, ker imam trg in ljudi, ki ta znanja cenijo
in so jih pripravljeni plačati. Po drugi strani
pa je to zelo pomembno tudi za tuje trge, ker
so za vrhunska vina takšna poimenovanja običajna. Po navadi se zgodi, da dobim ponudbo
za izvoz v kakšno državo, potem ko izvem,
da so njihovi prodajniki naša vina spremljali
zadnjih deset let in ko so našli neko kontinuiteto kakovosti, ugotovijo, da si dovolj dober,
da te lahko prodajajo. Ampak samo izkušnje
ti lahko potrdijo določene stvari. Preden dam
vina na trg, jih že prej napolnim in kontroliram, kako se starajo in obnašajo v steklenicah.
Brez tega ne gre. Vse te zaznave zapisujem in
vinom sledim – če je treba tudi po steklenicah.
Če želiš iti naprej, mora biti vedno prisoten
trening in to stane. To mi je enkrat povedal en
vinar v Bordeauxu, v Chateau Lafitte: “Nekaj
so osnovni stroški pridelave vina, ki zdaleč ne
dosegajo cene steklenice. Drugo je tradicija
pridelave. Nekaj pa so treningi in učenje, kako
biti še boljši.“ Izkušnje pa so leta in leta dela
na isti mikrolokaciji – to pa potem preneseš
na naslednjo generacijo! (Ob tem je energično
udaril po mizi, da so kozarci kar poskočili).
Kako si šel prvič prodajat vina na
Zahod?
V Italijo sem, tako kot vsi moji sosedi, prodajal
zelo zgodaj. Ampak prvi pravi in legalni izvoz
sem naredil v Nemčijo. Ob koncu osemdesetih je neki nemški trgovec po italijanskih Brdih (Collio) kupoval vina in spraševal, kakšna
so kaj vina v Sloveniji. Italijani mu niso hoteli
nič povedati in so govorili, da pri nas ni nič
posebnega. Pa se je možakar preko Gorice vseeno odpravil v Brda in naletel name. Bil je nav-

dušen in takoj sem prodal petdeset kartonov v
Köln. Prvi izvoz v ZDA, v New York, pa sem
naredil že leta 1991.
Kako pa se slovenski vinar počuti
na Grand Touru (največja ameriška
vinska manifestacija v okviru revije
Wine Spectator, kjer na turneji po
velikih mestih vsakič predstavijo
po sto petdeset najbolje ocenjenih
vin sveta). Kako se gledate? Na eni
strani ti, na drugi pa recimo Angelo
Gaja, Chateau Margaux, Mondavi,
Alvaro Palacios in podobni?
Noro! Fenomenalno! Toda tudi tega se navadiš in postali smo prijatelji. Ko sem prvič
dobil to vabilo, je bilo, kot bi me povabili na
Mount Everest. Druga misel pa je – no, spet so
nas opazili. Opazili so moje delo in moja vina.
Da o časti, ki mi jo je naklonil najbolj ugledni
angleški vinski pisec Steven Spurrier, ko je Leonarda 2009 ocenil s 93 točkami in ga uvrstil
med svoj izbor petih najboljših vin na svetu,
ne govorim!
Leonardo je sladko vino, ki pa ni
tipično za tvojo klet, saj prideluješ
suha vina.
Ja, čeprav je dela za Leonarda veliko. Skupna
količina grozdja za to vino znaša pet ton rebule iz starega vinograda, vsega skupaj pa dobimo 450 do 500 litrov vina. To delam tradicionalno, saj je bila v Brdih pridelava takšnega
vina od nekdaj zelo cenjena. Letnik 1997 je posvečen rojstvu mojega sina Leonarda, ki je bil
rojen pol leta po trgatvi. Grozdje pa sem prešal
po njegovem rojstvu, v aprilu leta 1998.
Zadnjih nekaj let te videvamo tudi
na festivalih oranžnih vin. Pa se ti
res identificiraš s tem?

Tri generacije - Salko, Marjan in Leonardo Simčič - foto Primož Korošec.

A je to stvar barve vina ali načina pridelave? Jaz
sem daljše maceracije v vinih delal že pred petnajstimi leti, ko večine teh, ki se zdaj razglašajo
za oranžne, še nikjer ni bilo. Takrat smo sicer
nekako sledili Gravnerju in njegovim dosežkom, zdaj pa je takole: še vedno delam najbolj
naravno – tudi z maceracijo, ki je bolj kontrolirana in krajša. Uporabljam svoje kvasovke in
minimalno žveplam, saj vina potujejo h kupcem

na razne konce sveta in če ne bi bilo minimalnega žveplanja, bi tja verjetno prišla pokvarjena.
Po tej plati sem v tej skupini. Po barvi vin pa
ne. Moja filozofija je, da dam na trg že narejena
vina, ne pa tista, ki bodo morda pitna čez nekaj
let. Tudi moja vina bodo nekatera za piti tudi čez
dve desetletji ali več, ampak za piti so tudi zdaj.
Na trg ne želim dajati nedokončanih vin.

Med pogovorom je Marjan odprl prvega Leonarda 1997, ki ga je na
samem začetku posvetil svojemu sinu Leonardu, ki je bil rojen februarja
1998. Fant je prejšnji mesec za polnoletnost dobil 100 steklenic vina
prvega letnika in Marjan naju je z Alešem pogostil s to izjemno
mojstrovino. Leonardo je izbrana rebula iz starih vinogradov, ki jo
prideluje po sistemu passito – grozde šest mesecev sušijo v lesenih
zabojčkih, dokler ne postanejo rozine, to potem sprešajo in vino štiri do
pet let zori v malih hrastovih sodih. Potem ga ustekleničijo.
Vino je jantarno rumene barve. Vonjave so intenzivne in spominjajo
na bogato in čisto sadje: suhe fige, suhe marelice, med, pomarančne
lupine, tobak. V ustih ima vino vse te zaznave in še več. In kar je pri
takšnih vinih najbolj pomembno – nivo sladkorjev in kisline je čudovito
izenačen, kar je največ, kar človek pri vinih z velikim ostankom
nepovretega sladkorja sploh dobi. Pookus je dolg in obenem čudovito
svež, saj pookus traja in traja.

Merlot Opoka je tvoje najdražje
in najbolj prestižno vino. Je to
slovenski Masseto (eden najboljših
svetovnih merlotov iz toskanske
kleti Ornelaia)?
Tako ga primerjajo, pa tudi vzporednice s kakšnimi bordojci iz Pomerola niso redke.
Ali si to idejo imel v mislih že na
začetku, ko si se lotil projekta?
Lahko rečem, da sem poskusil narediti en zelo
resen merlot. Po navadi ga tako ali tako takoj
zmanjka, in tudi ne polnim ga vsako leto. Zdaj
je bil na trgu letnik 2009, čez kakšen mesec pa
bom polnil letnik 2011. Desetka ni bil letnik za
takšno vino in ga pač nisem polnil. Ni težava v
tem, da bi enkrat samkrat naredil takšno vino.
Težava je v držanju standarda. In če pogoji ne
dajo takšnega grozdja, potem raje letnik preskočim, kot pa da bi na trg dal nekaj slabšega.
Jean-Michel Morel – vina Kabaj, je
nedavno tega omenil, da bi morali
za zasluge pri prepoznavnosti slovenskih vin v svetu v Medani postaviti kip Aleša Kristančiča – Movie.
Kaj ti praviš o tem?
Jeana in njegovo idejo popolnoma podpiram!

