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 POVABILO ZA SODELOVANJE NA OCENJEVANJU VINA »NAJ ŠPRICAR«  
 
 
Spoštovani vinogradnik! 

Špricar vino je še vedno delovni konj slovenske vinske trgovine, zato naše društvo v sodelovanju z 
Javno razvojno agencijo Občine Ormož tudi organizira že drugo ocenjevanje vin pod naslovom   
»Naj špricar 2013«. Ocenjevanje pod vodstvom predsednika ocenjevanja g. M. Kocipra sodi v 
program prireditve Martinovanja v Ormožu 2013.  

Vzorce vina (4 steklenice po 1 liter) skupaj z izpolnjeno prijavnico in analiznim izvidom pristojnega 
zavoda za oceno vina po zakonu, bomo zbirali do 24. 10. 2013 v gostišču Brenholc Jeruzalem in v   
TIC-u Ormož v ormoškem gradu. Razpis za turnir vina bo objavljen na spletni strani 
www.martinovanje.si. in www.ormoz.net. Na istih spletnih straneh bo objavljen pravilnik o 
ocenjevanju, prijavnica, ki jo lahko izpolnite tudi elektronsko in obe ocenjevalni komisiji, ki bosta 
dokončno znani po 24. 10. 2013. Vinogradniki in vinarji, ki so člani ocenjevalnih komisij, morajo na 
turnir prijaviti vsaj en vzorec vina. Ocenjevanje vin je brezplačno. Turnir se bo odvijal 25. 10. 2013 
z začetkom ob 9. uri skupaj z ocenjevanjem mladih vin.  

Svečana podelitev priznanj najboljšim pridelovalcem špricar vina bo organizirana skupaj s 
podelitvijo nagrad turnirja mladih vin dne 8. 11. 2013 ob 17. uri v viteški dvorani gradu Ormož. 

Najbolje uvrščeno špricar vino po oceni strokovne komisije in najbolje uvrščeno špricar vino 
potrošniške komisije iz ljutomersko–ormoških goric, bo dobilo priložnost za prodajo v prireditvenem 
šotoru Martinovanja Ormož 2013. Na turnirju lahko sodelujejo tisti vinogradniki, ki so vpisani v 
register pridelovalcev grozdja, posedujejo vsaj 1.000 litrov vina in imajo odločbo pristojnega 
zavoda, da je vino sposobno za promet. 

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na g. Zlatka Zadravca na tel. št. 051 636 156.  

Upamo, da boste s svojo aktivno udeležbo podprli prireditev in obogatili letošnjo praznovanje Sv. 
Martina v Ormožu. 

Ormož, oktober 2013. 
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