IZVLEČEK IZ PRAVILNIKA
UDELEŽENCI OCENJEVANJA

Vzorce vin lahko pošljejo v ocenjevanje pridelovalci, ki pridelujejo grozdje in vino na vinorodnem območju Slovenije in drugih držav. Pridelovalci morajo biti vpisani v register pridelovalcev grozdja in
vina v pristojni uravni enoti. Količina vina posameznega vzorca na zalogi mora biti za vina
normalne trgatve najmanj 500 l, za vina posebne kakovosti - pozna trgatev in izbor najmanj 200 l, za
jagodni izbor, ledeno vino in za suhi jagodni izbor najmanj 50 l in enako za posebna vina, najmanj 50
l. Te minimalne količine morajo biti tudi navedene na prijavi letnega pridelka. Pridelovalec mora ob
prijavi organizatorju obvezno priložiti tudi kopijo prijave letnika pridelka. Za ocenjevanje BIO vin je
potrebno OBVEZNO PRILOŽITI KOPIJO CERTIFIKATA ZA BIO VINO, ki ga prijavljate na ocenjevanje (vzorci brez certifikata, se bodo ocenili pri standardnem ocenjevanju in se tudi zaračunali).
DOSTAVA VZORCEV ZA OCENJEVANJE

Vzorce vin za ocenjevanje dostavijo udeleženci ocenjevanja sami ali po pošti ali pa jih zberejo in dostavijo
pooblaščenci organizatorja ocenje-vanja do roka, ki ga določi in objavi organizator v razpisu ocenjevanja.
KOLIČINA VZORCEV ZA OCENJEVANJE

Za ocenjevanje je treba dostaviti:
• šest steklenic prostornine 1 liter ali 0,75 litra
• sedem steklenic prostornine 0,5 litra ali manjših
OPREMA DOSTAVLJENIH VZORCEV

Na vsaki steklenici posameznega vzorca vina mora biti etiketa ali nalepka, na kateri so vpisani naslednji
podatki: pridelovalec vina, vrsta in oznaka vina (sorta ali ime vina), geografsko poreklo, letnik, stopnja
alkohola. Vsak vzorec mora biti vpisan v prijavnem obrazcu. V prijavnem obrazcu morajo biti izpolnjeni
vsi podatki, ki so navedeni na obrazcu, priložene pa morajo biti tudi vse zahtevane priloge. Prijavitelj
je dolžan navesti resnične podatke, v nasprotnem primeru ga komisija lahko iz ocenjevanja izloči.
OCENJEVALNA KOMISIJA IN METODA OCENJEVANJA

Ocenjevalno komisijo sestavljajo strokovnjaki iz vseh treh slovenskih vinorodnih dežel in najmanj
en ocenjevalec iz tujine. Ocenjevanje poteka po 100–točkovni metodi, ki jo predlagajo Mednarodna
organizacija za trto in vino (O.I.V.), Mednarodna zveza enologov (UIOE) in Svetovna federacija
strokovnih ocenjevanj vin (FMGCIVS).
NAGRADE KAKOVOSTI ZA OCENJENA VINA

• MIRNA VINA (normalne trgatve, vina posebne kakovosti, arhivsko vino in vina barrique) suha,
polsuha, polsladka in sladka, teran PTP
• PENEČA VINA popolnoma suha, izredno suha, zelo suha, suha, polsuha, polsladka in sladka
• BISER VINA popolnoma suha, izredno suha, zelo suha, suha, polsuha, polsladka in sladka
• GAZIRANA VINA popolnoma suha, izredno suha, zelo suha, suha, polsuha, polsladka in sladka
• POSEBNA VINA naravna sladka ali desertna, alkoholizirana ali likerska vina, aromatizirana vina
(mirna aromatizirana vina, peneča aromatizira na vina, biser aromatizirana vina).
Velika zlata medalja z listino
Zlata medalja z listino
Srebrna medalja z listino

90,00 - 100
85,00 - 89,99
80,00 - 84,99

točk
točk
točk

• CVIČEK PTP
Velika zlata medalja z listino
Zlata medalja z listino
Srebrna medalja z listino

nad 80,00
75,00 - 79,99
70,00 - 74,99

točk
točk
točk

V smislu 43. člena pravilnika o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja (Ur.l. RS
40/01) bo število podeljenih medalj omejeno na kvoto 50 % od prispelih vzorcev. Vina, ki so bila
ocenjena po veljavnem pravilniku, vendar zaradi pogojev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS (Ur.l. RS 40/01 - Pravilnik o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja
- 43. člen) ne prejmejo medalje, bodo prejela listino o oceni vina.
ŠAMPION - najvišje ocenjeno vino pri posamezni komisiji in posamezni kategoriji (pogoj je zlata
medalja) je uvrščeno v izbor za naziv šampion. Komisije nato izmed kandidatov izberejo šampiona
v posamezni kategoriji:
• SUHO VINO (belo, rdečkasto, rdeče), katerega koncentracija reducirajočih sladkorjev ne presega
9 g/l, pod pogojem, da koncentracija skupnih kislin, izražena v g/l vinske kisline, ni več kot 2 g
pod koncentracijo reducirajočih sladkorjev, če je bilo ocenjenih najmanj 25 vzorcev;
• POLSUHO VINO (belo, rdečkasto, rdeče), katerega koncentracija reducirajočih sladkorjev presega
največjo dovoljeno koncentracijo suhega vina, vendar ne presega 18 g/l pod pogojem, da
koncentracija skupnih kislin, izražena v gramih vinske kisline na liter, ni več kot 10 g pod
koncentracijo reducirajočega sladkorja, če je bilo ocenjenih najmanj 25 vzorcev;
• POLSLADKO VINO (belo, rdečkasto, rdeče), katerega koncentracija reducirajočih sladkorjev presega
največjo dovoljeno koncentracijo polsuhega vina, vendar ne presega 45 g/l, če je bilo ocenjenih
najmanj 25 vzorcev;
• SLADKO VINO (belo, rdečkasto, rdeče), katerega koncentracija reducirajočih sladkorjev presega
45 g/l, če je bilo ocenjenih najmanj 25 vzorcev;
• PENEČE VINO (ne glede na barvo in ostanek reducirajočega sladkorja), če je bilo ocenjenih najmanj
15 vzorcev;
• POSEBNO VINO naravno sladko desertno, aromatizirano, alkoholizirano ali likersko (ne glede na
barvo in ostanek reducirajočega sladkorja), če je bilo ocenjenih najmanj 10 vzorcev;
• CVIČEK PTP IN TERAN PTP, Belokranjec PTP, Metliška črnina PTP, Bizeljčan beli PTP, Bizeljčan rdeči PTP
če je bilo ocenjenih najmanj 25 vzorcev.
• BIO VINO, naziv šampion prejme najvišje ocenjeno bio vino ne glede na barvo, letnik in kategorijo
pod pogojem, če je bilo ocenjenih najmanj 25 vzorcev bio vin.
POSEBNE NAGRADE POMURSKEGA SEJMA
Vinar leta za tekoče leto prejme vinar oz. vinska klet, ki na ocenjevaju pridobi za 5 vzorcev vina v

3 različnih kategorijah največje število točk. Sodelujejo lahko le vina, ki so prvič ocenjena v
Gornji Radgoni
KATEGORIJE: SUHO BELO VINO | SUHO VINO (RDEČKASTO, RDEČE) | POLSUHO VINO
(NEGLEDE NA BARVO) | POLSLADKO VINO (NEGLEDE NA BARVO) | SLADKO VINO
(NEGLEDE NA BARVO) | PENEČE VINO | POSEBNO VINO (NARAVNO SLADKO DESERTNO,
AROMATIZIRANO, ALKOHOLIZIRANO, LIKERSKO VINO)
Točkovni sistem: Šampion 5 točk | Velika zlata medalja 4 točke | Zlata medalja 3 točke | Srebrna
medalja 2 točki
Prvak vinske turistične ceste prejme najvišje ocenjeno vino iz območja posamezne VTC v Sloveniji, s

koncentracijo reducirajočih sladkorjev do 25 g/l, ne glede na barvo in letnik (pogoj zlata medalja,
najmanj 15 vzorcev in najmanj 3 vinogradniki iz posamezne VTC).
PROMOCIJA OCENJENIH VIN

• Belokranjec PTP, Metliška črnina PTP, Bizeljčan beli PTP, Bizeljčan rdeči PTP
Velika zlata medalja z listino
nad 85,00
točk
Zlata medalja z listino
80,00 - 84,99
točk
Srebrna medalja z listino
75,00 - 79,99
točk

Promocijo ocenjenih vin izvaja organizator ocenjevanja, Pomurski sejem d.d. na razstavi in javni
pokušnji, ki jo organizira v času Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni.
V kolikor želi udeleženec označevati ocenjeno vino s simbolom prejete nagrade, mora upoštevati pogoje,
ki jih določa Pravilnik o označevanju nagrajenih vin Ur.l. RS št. 40/2001 in z dovoljenjem organizatorja.
Vsi simboli nagrad so zaščiteni.
RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV NAGRAD

Svečana razglasitev rezultatov ocenjevanja in podelitev nagrad se opravi v času Mednarodnega
kmetijsko-živilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni.
Celoten pravilnik je na voljo na:
www.vinoslovenija.si
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