
                                           SEDMO MEDNARODNO OCENJEVANJE VIN 
TRIDEŽELNEGA PARKA 
GORIČKO-RAAB-ŐRSÉG 

IN SOSEDNJIH VINORODNIH OKOLIŠEV 
 

PRAVILNIK 

 OCENJEVANJE VIN TRI-DEŽELNEGA PARKA GORIČKO-RAAB-ŐRSÉG IN 

SOSEDNJIH VINORODNIH DEŽEL 

 
1.ČLEN 

  Organizator ocenjevanja je Društvo vinogradnikov Goričko, ki v namene priprave ocenjevanja 

ustanovi organizacijski odbor. Ocenjevanje poteka v prostorih Vinogradniškega centra Goričko v 

Ivanovcih v terminu, ki ga določi organizator.  

 
2.ČLEN 

 Na ocenjevanju, lahko s svojimi vzorci žlahtnih vin (sort Vitis vinifera) sodelujejo vsi registrirani 

vinogradniki in vinarji.  

 Na ocenjevanju lahko sodelujejo s svojimi vzorci vin vinogradniki iz naslednjih  območij : 

 - območje Krajinskega parka Goričko z občinami: Dobrovnik, Kobilje, Moravske Toplice, Šalovci, 

Hodoš, Gornji Petrovci, Grad, Kuzma, Rogašovci, Puconci in Cankova. 

- park Raab, JV Štajerska (Südoststeiermark) 

- Nemzeti park Őrség in vinorodno območje Kőszeg-Vashegy 

Iz območju KP Goričko smejo sodelovati le tisti, ki imajo dovoljenje za stekleničenje vina.  

 

3.ČLEN 

 Vinogradniki prijavijo svoje vzorce na podlagi  predhodnega razpisa organizatorja in način in v rokih 

kot to določa razpis. Vina, morajo biti  donegovana, ni pa nujno, da so tudi že končno ustekleničena.  

Vzorec obsega dve steklenici, ki so pri vinih posebnih kakovosti, lahko do minimalno 0,25 l volumna. 

Na vzorcih je zaželjena originalna etiketa. Analizni  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. 

 

4.ČLEN 

Vina ocenjuje pet članska komisija, ki jo imenuje organizator. Organizator imenuje predsednika 

komisije, ki je član organizacijskega odbora in strokovno usposobljen, kot ostali člani komisije. 

Predsednik tudi ocenjuje.  V komisiji sodeluje najmanj en degustator iz Avstrije in Madžarske. 

V primeru nepredvidene odpovedi člana komisije iz Avstrije in Madžarske, ga lahko nadomesti 

enolog-inja iz Slovenije , ki ga določi organizator. 

V primeru velikega števila prispelih vzorcev lahko organizator imenuje tudi dve komisiji ter skupnega 

glavnega predsednika. 

5.ČLEN 

 Vina se ocenjujejo v primerno temperiranih in svetlih prostorih. Vina so ohlajena na temperaturo, 

glede na posamezno kategorijo vina. Vina so razvrščena po aromatiki in preostanku nepovretega 

sladkorja in barvi. Vsak posamezni ocenjevalec ima svoj ločen prostor, s katerega  vidi le predsednika 

komisije. 

 Vina se ocenjujejo po dvajset točkovnem sistemu (Buxbaum). Najvišja in najnižja ocena se ne 

upoštevata v povprečju. Vino je izločeno, če ga trije člani ocenijo s 12,00 ali manj točk in na 

ocenjevalnem listku navedejo vzrok izločitve. 

  Komisija lahko dnevno oceni šestdeset vzorcev vin ali tudi več v skladu s predlogom in dogovora z 

organizatorjem.  

 

 



6.ČLEN 

 
  Predsednik komisije pregleduje posamezne ocenjevalne listke in ugotavlja ter primerja pripombe 

članov komisije. V primeru  večjega odstopanja med posameznimi ocenami, lahko določi tudi 

ponovno ocenitev vzorca. Vzorec se ponovi (druga steklenica) tudi v primeru vonja po zamašku in 

naknadni fermentaciji. Predsednik komisije koordinira delo tehničnega osebja in skrbi za nemoten 

potek ocenjevanja. 

 

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 7 vzorcev posamezne sorte in ocena vsaj 18,10 točk. 

Naziv Šampion se podeli za najvišje ocenjeno suho vino (do največ 9g/l nepovretega 

sladkorja,po formuli skupna kilsina+2)-KATEGORIJA I. Na ocenjevanju  mora biti vsaj 15 

vzorcev vin in dosežena minimalna ocena  18,10 točk . 

Naziv Šampion se podeli za najvišje ocenjeno vino normalne kakovosti do 25 g/l nepovretega 

sladkorja-KATEGORIJA II. Na ocenjevanju vsaj 15 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 minimalna ocena 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. 

 

8.ČLEN 
 O rezultatih bodo udeleženci obveščeni pismeno na svoj naslov v roku pet dni po končanem 

ocenjevanju.Rezultati bodo na internetni strani Krajinskega parka Goričko in objavljeni v 

BILTENU ocenjevanja, ki jih udeleženci prejmejo ob razglasitvi rezultatov in podelitvi diplom 

medalj. Razglasitev  bo v terminu, ki ga določi organizator in na katero bodo udeleženci posebej 

povabljeni. 

9.ČLEN 
  Vse stroški v zvezi z pripravo in izvedbo ocenjevanja pokriva Društvo vinogradnikov Goričko in 

Javni zavod Krajinski park Goričko. 

10.ČLEN 
 Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme organizacijski odbor. 

 

 

V Murski Soboti, april 2016 

 

 

 


