
V slovo Erniju! 

Solza, žalost, bolečina te zbudila ni, a ostala je tišina, ki močno boli- je zapisal Tone Pavček. 

 

Pravzaprav težko verjamemo, da smo se ob začetku poletja poslovili od prerano preminulega 

sodelavca Ernesta Novaka, vrhunskega strokovnjaka iz področja vinogradništva, cenjenega prijatelja, 

spoštovalca narave. Ko smo pred meseci izvedeli za udarec, ki je prizadel moža polnega optimizma, 

dobre volje in prave človeške klenosti, smo upali, da bo bolezen premagal in se nam znova pridružil v 

kolektivu in prijateljem. Čeprav se dandanes človek ponaša s številnimi dosežki na področju tehnike, 

znanosti in medicine, še vedno tolikokrat doživljamo nemoč pred silami narave. Čutimo, kako majhni 

in nebogljeni smo. Najbolj pa začutimo vso nemoč in nebogljenost ob smrti, še posebej ob smrti moža, 

očeta, sodelavca in prijatelja. 

Kot specialist za vinogradništvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Kmetijsko gozdarskem 

zavodu Murska Sobota, si neštetim vinogradnikom iz območja Pomurja in širše, nudil pomoč z nasveti  

v tehnologijah in bil član številnih komisij pri ocenjevanju vina, tako na društveni ravni, kakor tudi na 

kmetijsko živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Še posebej smo v Prekmurju ponosni na 

uveljavitev blagovne znamke prekmurski špricar, katere avtor, si bil ti, spoštovani Ernest. Iz napak pri 

vinih si črpal in oblikoval nasvete, jih posredoval vinogradnikom in danes lahko trdimo, da vina po 

kakovosti nič ne zaostajajo za drugimi regijami v Sloveniji. Ravno po tvoji zaslugi in zaslugi 

sodelavcev, ki delajo na področju vinogradništva, smo postali prepoznavni po kakovosti vin širše. 

Erni - bolečina in žalost sta nas vse, ki smo te poznali in imeli radi, združila in še bolj povezala. Vsi, ki 

smo te poznali, se te bomo še dolgo spominjali, kot pokončnega, vestnega in marljivega človeka, 

človeka jasnih načel, ki je vedno optimistično zrl v prihodnost. 



Težko je slovo od moža, očeta, sodelavca in prijatelja. Naj nam bo vsem v tolažbo večni spomin nanj. 

Vzeli smo delček njega, pustil je odtise na naši duši, kot fosili v jantarju. Zdaj se naše poti razhajajo.  

V kolektivu Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota smo ti hvaležni za vse, kar si dosegel s 

svojim neumornim trudom na področju vinogradništva. Kot  uveljavljeni strokovnjak boš večno živel 

v našem spominu.  

Erni: Spokojno spi svoj večni sen, in naj ti bo lahka domača zemlja.  

Sodelavci KGZS-Zavod MS 

 

 


