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POVABILO ZA SODELOVANJE NA OCENJEVANJU VINA »NAJ ŠPRICAR
2014« IN TURNIRJU MLADEGA VINA

Spoštovani vinogradnik!
Naj se mu reče špricar ali brizganec, ni pomembno. Pomembno pa je, da je primerno vino
pomešano z mineralno vodo osvežilna pijača z nižjim alkoholom, ki je še vedno popularna tako pri
slovenskem potrošniku, kakor tudi pri naših sosedih (Gemišt na Hrvaškem, Spritzer v Avstriji,
Weinschorle v Nemčiji..). Avstrijci so to ta segment potrošnje uredili celo z vinskim zakonom. Pa
vendar ni vsako vino primerno kot špricar vino. V potrošnji velikokrat najdemo špricar vina, ki temu
pomembnemu segmentu trga delajo veliko škodo in tako še dodatno poslabšujejo že tako težak
položaj vinske branže. To je tudi poglavitni razlog, da smo se že leta 2012 odločili organizirati
ocenjevanje »Naj špricar«, ki je lansko leto preraslo v slovensko državno prvenstvo, saj so se ga
udeležile najpomembnejše blagovne znamke na tem področju.
V letošnjem letu bo ocenjevanje dobilo mednarodno dimenzijo, saj bomo v ocenjevanje vključili
tudi vina iz sosednje Hrvaške. Z vinarji iz »Društva vinogradara i vinara Medžimurja Hortus
Croatiae« sodelujemo že tudi na področju skupne promocije sorte šipon/pušipel. S projektom
ocenjevanja »Naj špricar« bo sodelovanje z hrvaškimi vinarji dobilo novo dimenzijo.
V letošnji potrošniški komisiji bomo rezervirali mesta tudi za predstavnike novinarjev, ki sicer
spremljajo dogajanje v vinski branži, ali se na vino spoznajo. Poleg slovenskih novinarjev so v
potrošniški komisiji že potrdili svojo udeležbo tudi hrvaški novinarji.
Po končanem ocenjevanju »Naj špricar 2014« bomo ocenili še vzorce mladih vin letnika 2014 v
skladu s pravilnikom v priponki. Vzorce vina za turnir »Naj špricar 2014« bomo zbirali do
22. 10. 2014, vzorce za »Mlado vino 2014« pa do 23.10.2014 do 16. ure 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 bodo objavljeni
pravilniki o ocenjevanju, prijavnice, ki ji lahko izpolnite tudi elektronsko in obe ocenjevalni komisiji,
ki bosta dokončno znani po 20. 10. 2014. Vinogradniki in vinarji, ki so člani ocenjevalnih komisij,
morajo na turnir prijaviti vsaj en vzorec vina. Na turnirju »Naj špricar 2014 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. Ocenjevanje vin je brezplačno.
Turnir se bo odvijal 24. 10. 2014 z začetkom ob 9. uri. Po končanem ocenjevanju vin za »Naj
špricar 2014« bo potekal še Turnir mladih vin 2014 v skladu s pravilnikom. Planiramo, da bo celotno
ocenjevanje končano do 15. ure. Rezultati ocenjevanja bodo za člane komisije znani takoj po
končanem ocenjevanju.
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Svečana podelitev priznanj najboljšim pridelovalcem špricar vina bo organizirana skupaj s
podelitvijo nagrad turnirja mladih vin dne 7. 11. 2014 ob 17. uri v Beli dvorani Grajske
pristave v Ormožu. Pred tem bo v istem prostoru ob 15. uri okrogla miza na temo »Slovenski
vinski marketing in organiziranost vinogradnikov in vinarjev Slovenije«, na katero vas ravno tako
vabimo.
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 2014.
Vabimo vas, da prispevate svoje vzorce tako za tekmo »Naj špricar 2014«, kakor tudi za turnir
»Mlado vino 2014«.
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Zlatka Zadravca na tel. št. 051 636 156.
Vljudno vabljeni!

Ormož, 3. oktober 2014.

Društvo vinogradnikov
ljutomersko-ormoških goric Jeruzalem
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