
 

                      
 
SPOŠTOVANE PRIDELOVALKE IN PRIDELOVALCI ŽLAHTNE KAPLJICE! 
 
 Vino in kultura že od nekdaj povezujeta ljudi, posebej še na obmejnih območjih. Z vstopom 
Slovenije in Madžarske v EU in ukinitvijo fizičnih mej, se ponuja možnost tesnejšega 
sodelovanja in pozitivne konkurence. Z namenom ugotoviti kakovost in primerljivost vin na 
enotnih merilih prirejamo,  

 

SEDMO MEDNARODNO OCENJEVANJE VIN TRI-DEŽELNEGA PARKA 

GORIČKO-RAAB-ÖRSEG IN SOSEDNJIH VINORODNIH DEŽEL 

 
Ocenjevanje bo potekalo četrtek 12. maja 2016, v prostorih 
VINOGRADNIŠKEGA CENTRA GORIČKO  v Ivanovcih. 
 

POVZETEK PRAVILNIKA OCENJEVANJA 
3.člen 

Vinogradniki prijavijo svoje vzorce na podlagi  predhodnega razpisa organizatorja na način in v rokih kot to določa 
razpis. Vina, morajo biti  donegovana, ni pa nujno, da so tudi že originalno ustekleničena.  
Vzorec obsega dve steklenici, ki so pri vinih posebnih kakovosti, lahko do minimalno 0,25l volumna. Na vzorcih je 
zaželena originalna etiketa. Analitični podatki o posameznem vzorcu se navedejo na prijavnici. Vzorci se zbirajo 
na dan in na način kot ga določi organizator. Organizator se obvezuje, da hrani vzorce vin v primernih  prostorih 
in pogojih. 

 
7.člen 

Medalje in diplome se podeljujejo na podlagi dosežene ocene in sicer: 
Diploma s srebrno medaljo za vina z oceno od 17,11-18,09 točk 

 Diploma z zlato medaljo za vina z oceno 18,10-18,80 točk, pri predikatnih vinih z oceno 18,10-19,00  
 Diploma z veliko zlato medaljo za vina z oceno 18,81-20,00 točk, pri predikatnih vinih z oceno 19,01-

20,00 točk. 
Naziv Prvak sorte se podeli pri vinih normalnih kakovosti do maksimalno 25 g/l nepovretega sladkorja, če je bilo 

ocenjeno vsaj  10 vzorcev posamezne sorte in ocena vsaj 18,10 točk. 
Naziv Šampion se podeli za najvišje ocenjeno suho vino (do 9g/l nepovretega sladkorja-po formuli 

kislina+2) - KATEGORIJA I. Na ocenjevanju  mora biti vsaj 15 vzorcev vin in dosežena ocena vsaj 18,10 
točk  

Naziv Šampion se podeli za najvišje ocenjeno vino normalne kakovosti do 25 g/l nepovretega sladkorja-
KATEGORIJA II. Na ocenjevanju vsaj 50 vzorcev vin in  ocena vsaj 18,10 točk. 

Naziv Šampion med rdečimi ali rdečkastimi vini - KATEGORIJA III. Se podeli za najvišje ocenjeno vino ne 
glede na preostanek nepovretega sladkorja, če je na ocenjevanju vsaj 15 vzorcev vin te kategorije in 
ocena vsaj 18,10 točk. 

Naziv Šampion med vini posebnih kakovost (predikatna vina) - KATEGORIJA IV. Se podeli najvišje 
ocenjenemu vinu ne glede na barvo in preostanek sladkorja, če je na ocenjevanju najmanj 10 vzorcev vin 
te kategorije in ocena vsaj 19,01. 



 

GEOGRAFSKO POREKLO SODELUJOČIH VINOGRADNIKOV 

Na območju Slovenije: območje Krajinskega parka Goričko z občinami: Dobrovnik, Kobilje, 
Moravske Toplice, Šalovci, Hodoš, Gornji Petrovci, Grad, Kuzma, Rogašovci, Puconci in 
Cankova. 
Na območju Avstrije: park Raab, JV Štajerska (Südoststeirmarck) 
Na območju Madžarske: Nemzeti park Őrség in vinorodno območje Kőszeg-Vashegy 

 
 

ROK IN POGOJI ZA DOSTAVO VZORCEV 
 

Prijave do 3. MAJA 2016. Oddaja vzorcev do 9. MAJA. Organizator jih prevzame 
po predhodnem dogovoru na telefon 031 703 607. Vzorec obsega dve steklenici 
vina.  
 
  Dodatne informacije lahko dobite na telefonu  539 14 35  ali 031 703 607. 
 
 
           Vino naj nas povezuje! 
 
                                                                                         Za organizatorje : 
                                                                                  Ernest Novak,univ.dipl.inž.agr. 

 
 

 
 
 
 


