
VINO SLOVENIJA GORNJA RADGONA

48. odprto dr!avno 
ocenjevanje vin

3. ocenjevanje medenih 
alkoholnih pija"

12. odprto dr!avno 
ocenjevanje BIO vin



Spo#tovani, 
 
kako pomembno je kmetijstvo in oskrba z zdravimi pridelki, nam je dokazala epidemija novega koronavirusa in v to nas !al 
ponovno prepri"uje vojna v Ukrajini. Va#a odli"na vina so krona vrhunskim jedem. Podala se bodo leto#njemu mednarodnemu 
leta ribi#tva in ribogojstva. Z njimi bomo nazdravili visokemu, 60. jubileju mednarodnega kmetijsko-!ivilskega  sejma AGRA. 
 
Prijazno vas vabimo k sodelovanju na 48. odprtem dr!avnem ocenjevanju vin »Vino Slovenija Gornja Radgona« in 12. odprtem 
dr!avnem ocenjevanju BIO vin. 
 
Vino Slovenija je mednarodno priznano in hkrati najpomembnej#e ocenjevanje vin v Sloveniji. Za objektivno potrditev va#e 
odli"nosti jam"i strokovna izvedba ocenjevanja in komisija, v kateri ocenjujejo priznani, certificirani enologi z bogatimi med-
narodnimi izku#njami. 
 
Medalje Vino Slovenija 2022, ki bodo potrdile vrhunsko kakovost va#ih vin, so sinonim odli"nosti ter izjemno 
tr!no in promocijsko orodje.  
 
Enkratno prilo!nost za ciljno in hkrati naj#ir#o promocijo vam ponuja !e jubilejni, 60. Mednarodni 
kmetijsko-!ivilski sejem AGRA s sve"ano podelitvijo medalj, objavo rezultatov v tiskanem in spletnem 
katalogu, visoko medijsko pozornostjo in objavami v uglednih strokovnih in mno!i"nih medijih. 
Nagrajena vina bo promoviral tudi z vodenimi poku#njami in razstavo v sejemskem Vinskem 
hramu. 
 
Veselimo se va#ih vrhunskih vin in tr!nih uspehov! 
 
 
 
Pomurski sejem  
Janez Erjavec, predsednik uprave 

VINSKA KRALJICA SLOVENIJE 2022 
ANA PROTNER 

 
Ugled vas in va#ih vin gre z roko v roki s pomenom blagovne znamke 
Vino Slovenija. Raz#irjali ga bomo z objavo kataloga rezultatov ter  
s sve"ano razglasitvijo in podelitvijo nagrad na Mednarodnem  
kmetijsko-!ivilskem sejmu AGRA, ki je najpomembnej#i tovrstni 
sejem v tem delu Evrope. Va#e uspehe bomo promovirali z razli"nimi 
tematskimi dogodki, prek dobro obiskanih spletnih strani in s  
pomo"jo mno!i"nih medijev.  
 
Medalje iz ocenjevanja Vino Slovenija, s katerimi lahko obele!ujete 
svoje steklenice, so odli"no tr!no orodje v vinotekah, gostinskih 
lokalih in trgovinah.  
 
Vabimo vas, da zaupate mednarodno priznanim enologom v 
potrditev kakovost svojih vin in jim zvi#ate tr!no vrednost z  
zaslu!enimi priznanji.  
 
Veselimo se va#ih uspehov! 

 
48 LET ZAPRISEŽENI VINU



PRVAK DR$AVE VINO SLOVENIJA 
Za najvi#je ocenjeno vino posamezne dr!ave.  
Pogoj je najmanj 25 vzorcev vin iz posamezne dr!ave.

 
VINO SLOVENIJA JE VEČ…

KLJUČNI DATUMI ZA POTRDITEV KAKOVOSTI 
 
17. junij 2022 rok za prijavo vinskih vzorcev na ocenjevanje 
28. junij - 1. julij 2022 zadnji rok za dostavo vzorcev na Pomurski sejem 
11. - 15. julij 2022 teden 48. ocenjevanja vin - Vino Slovenija Gornja Radgona in  

12. ocenjevanje Bio vin - Vino Slovenija BIO 
avgust 2022 razglasitev rezultatov 
20. - 25. avgust 2022 promocija ocenjenih vin na 60. mednarodnem kmetijsko-!ivilskem sejmu AGRA 
23. avgust 2022 Dan vinogradnikov, slavnostna razglasitev rezultatov in  

podelitev priznanj, promocija v medijih

15. Julij 2022  3. ocenjevanje medenih alkoholnih pija"  
Ve" na: www. http://www.ocenjevanja.pomurski-sejem.si ali pi#ite na: natalija@pomurski-sejem.si

Objava rezultatov v slovenskih in tujih medijih 
Po ocenjevanju bodo nagrajena vina objavljena v 
tiskanih in spletnih medijih. 
 
Sejem AGRA 
• Predstavitev vseh vin z ocenjevanja v vinskem hramu 
• Degustacija ocenjenih vin 
• Vodena degustacija #ampionskih vin 
• Sve"ana podelitev medalj, #ampionskih nazivov in 

vinarja leta

 
 

NAGRADA STANKA %URINA   
  

NAJVI&JE OCENJENO VINO  
NA OCENJEVANJU  

Stanko %urin je bil zvest udele!enec ocenje-
vanja vin v Gornji Radgoni in na njem prejel 
#tevilne, najvi#je nagrade. Zato smo se na  

Pomurskem sejmu odlo"ili, da v "ast legendi 
slovenskega vinogradni#tva podelimo  

nagrado Stanka %urina za najvi#je  
ocenjeno vino Vino Slovenija 

Gornja Radgona.



Informacije:  
projektni vodja ocenjevanja  

VINO SLOVENIJA GORNJA RADGONA  

Robi Fi!er  
T: 02 5642 113  

E: robi.fiser@pomurski-sejem.si 
 

Sandra Sedmak 
T: 02 564 2 118 

E: sandra@pomurski-sejem.si 
 
 
 

Pomurski sejem d.o.o. 
Cesta na stadion 2 

9250 Gornja Radgona, Slovenija 
Tel.: 02/ 5642 116, Faks: 02/ 5642 160 

E-po#ta: info@pomurski-sejem.si 
wwww.vinoslovenija.si 
www.pomurski-sejem.si 

UDELEŽENCI OCENJEVANJA  
Vzorce vin lahko po#ljejo v ocenjevanje pridelovalci, ki pridelujejo grozdje in vino na vinorodnem ob-
mo"ju Slovenije in drugih dr!av. Pridelovalci morajo biti vpisani v register pridelovalcev grozdja in 
vina v pristojni uravni enoti. Koli"ina 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 koli"ine morajo biti tudi navedene na prijavi letnega pridelka. Pridelovalec mora ob 
prijavi organizatorju obvezno prilo!iti tudi kopijo prijave letnika pridelka. Za ocenjevanje BIO vin je 
potrebno OBVEZNO PRILO$ITI KOPIJO CERTIFIKATA ZA BIO VINO, ki ga prijavljate na ocenje-
vanje (vzorci brez certifikata, se bodo ocenili pri standardnem ocenjevanju in se tudi zara"unali). 
 
DOSTAVA VZORCEV ZA OCENJEVANJE  
Vzorce vin za ocenjevanje dostavijo udele!enci ocenjevanja sami ali po po#ti ali pa jih zberejo in dostavijo 
poobla#"enci organizatorja ocenje-vanja do roka, ki ga dolo"i in objavi organizator v razpisu ocenjevanja. 
 
KOLIČINA VZORCEV ZA OCENJEVANJE  
Za ocenjevanje je treba dostaviti:  
• #est steklenic prostornine 1 liter ali 0,75 litra  
• sedem steklenic prostornine 0,5 litra ali manj#ih 
 
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, prilo!ene pa morajo biti tudi vse zahtevane priloge. Prijavitelj 
je dol!an navesti resni"ne podatke, v nasprotnem primeru ga komisija lahko iz ocenjevanja izlo"i. 
 
OCENJEVALNA KOMISIJA IN METODA OCENJEVANJA  
Ocenjevalno komisijo sestavljajo strokovnjaki iz vseh treh slovenskih vinorodnih de!el in najmanj 
en ocenjevalec iz tujine. Ocenjevanje poteka po 100–to"kovni 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 
• PENE%A 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, pene"a aromatizira na vina, biser aromatizirana vina).  
Velika zlata medalja z listino 90,00 - 100 to"k 
Zlata medalja z listino 85,00 - 89,99 to"k 
Srebrna medalja z listino 80,00 - 84,99 to"k  

• CVI%EK PTP 
Velika zlata medalja z listino nad 80,00 to"k 
Zlata medalja z listino 75,00 - 79,99 to"k 
Srebrna medalja z listino 70,00 - 74,99 to"k  

• Belokranjec PTP, Metli#ka "rnina PTP, Bizelj"an beli PTP, Bizelj"an rde"i PTP 
Velika zlata medalja z listino nad 85,00 to"k 
Zlata medalja z listino 80,00 - 84,99 to"k 
Srebrna medalja z listino 75,00 - 79,99 to"k  

V smislu 43. "lena pravilnika o ozna"evanju vina, mo#ta in drugih proizvodov iz grozdja (Ur.l. RS 
40/01) bo #tevilo 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 ozna"evanju vina, mo#ta in drugih proizvodov iz grozdja 
- 43. "len) ne prejmejo medalje, bodo prejela listino o oceni vina.  
ŠAMPION - najvi#je ocenjeno vino pri posamezni komisiji in posamezni kategoriji (pogoj je zlata 
medalja) je uvr#"eno v izbor za naziv #ampion. Komisije nato izmed kandidatov izberejo #ampiona 
v posamezni kategoriji:  
• SUHO VINO (belo, rde"kasto, rde"e), katerega koncentracija reducirajo"ih sladkorjev ne presega 

9 g/l, pod pogojem, da koncentracija skupnih kislin, izra!ena v g/l vinske kisline, ni ve" kot 2 g 
pod koncentracijo reducirajo"ih sladkorjev, "e je bilo ocenjenih najmanj 25 vzorcev; 

• POLSUHO VINO (belo, rde"kasto, rde"e), katerega koncentracija reducirajo"ih sladkorjev presega 
najve"jo dovoljeno koncentracijo suhega vina, vendar ne presega 18 g/l pod pogojem, da  
koncentracija skupnih kislin, izra!ena v gramih vinske kisline na liter, ni ve" kot 10 g pod  
koncentracijo reducirajo"ega sladkorja, "e je bilo ocenjenih najmanj 25 vzorcev; 

• POLSLADKO VINO (belo, rde"kasto, rde"e), katerega koncentracija reducirajo"ih sladkorjev presega 
najve"jo dovoljeno koncentracijo polsuhega vina, vendar ne presega 45 g/l, "e je bilo ocenjenih 
najmanj 25 vzorcev; 

• SLADKO VINO (belo, rde"kasto, rde"e), katerega koncentracija reducirajo"ih sladkorjev presega 
45 g/l, "e je bilo ocenjenih najmanj 25 vzorcev; 

• PENE%E VINO (ne glede na barvo in ostanek reducirajo"ega sladkorja), "e je bilo ocenjenih najmanj 
15 vzorcev; 

• POSEBNO VINO naravno sladko desertno, aromatizirano, alkoholizirano ali likersko (ne glede na 
barvo in ostanek reducirajo"ega sladkorja), "e je bilo ocenjenih najmanj 10 vzorcev; 

• CVI%EK PTP IN TERAN PTP, Belokranjec PTP, Metli#ka "rnina PTP, Bizelj"an beli PTP, Bizelj"an rde"i PTP 
"e je bilo ocenjenih najmanj 25 vzorcev. 

• BIO VINO, naziv #ampion prejme najvi#je ocenjeno bio vino ne glede na barvo, letnik in kategorijo 
pod pogojem, "e je bilo ocenjenih najmanj 25 vzorcev bio vin. 

 
POSEBNE NAGRADE POMURSKEGA SEJMA  
Vinar leta za teko"e leto prejme vinar oz. vinska klet, ki na ocenjevaju pridobi za 5 vzorcev vina v  
3 razli"nih kategorijah najve"je #tevilo to"k. Sodelujejo lahko le vina, ki so prvi" ocenjena v  
Gornji Radgoni   
KATEGORIJE: SUHO BELO VINO | SUHO VINO (RDE%KASTO, RDE%E) | POLSUHO VINO  
(NEGLEDE NA BARVO) | POLSLADKO VINO (NEGLEDE NA BARVO) | SLADKO VINO  
(NEGLEDE NA BARVO) | PENE%E VINO | POSEBNO VINO (NARAVNO SLADKO DESERTNO, 
AROMATIZIRANO, ALKOHOLIZIRANO, LIKERSKO VINO)  
To"kovni sistem: &ampion 5 to"k | Velika zlata medalja 4 to"ke | Zlata medalja 3 to"ke | Srebrna 
medalja 2 to"ki  
Prvak vinske turisti"ne ceste prejme najvi#je ocenjeno vino iz obmo"ja posamezne VTC v Sloveniji, s 
koncentracijo reducirajo"ih 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  
Promocijo ocenjenih vin izvaja organizator ocenjevanja, Pomurski sejem d.d. na razstavi in javni 
poku#nji, ki jo organizira v "asu Mednarodnega kmetijsko-!ivilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni.  
V kolikor !eli udele!enec ozna"evati ocenjeno vino s simbolom prejete nagrade, mora upo#tevati pogoje, 
ki jih dolo"a Pravilnik o ozna"evanju nagrajenih vin Ur.l. RS #t. 40/2001 in z dovoljenjem organizatorja. 
Vsi simboli nagrad so za#"iteni. 
 

RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV NAGRAD  
Sve"ana razglasitev rezultatov ocenjevanja in podelitev nagrad se opravi v "asu Mednarodnega  
kmetijsko-!ivilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni. 
 
Celoten pravilnik je na voljo na:  
www.vinoslovenija.si

IZVLEČEK IZ PRAVILNIKA


