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Zadeva:  POVABILO ZA SODELOVANJE NA OCENJEVANJU VINA »NAJ ŠPRICAR 2015« 

IN TURNIRJU »MLADO VINO 2015« 
 
 
 

Spoštovani vinogradnik! 

Dobra udeležba številnih vinogradnikov iz vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija in vinogradnikov 

iz Hrvaške, ki so se udeležili ocenjevanja »Naj špricar 2014« in turnirja »Mlado vino 2014«, je za 

nas spodbuda, da tudi letos organiziramo ta dogodek.  

Letošnje ocenjevanje bo vodil dr. Mojmir WONDRA. V potrošniški komisiji bomo tudi letos rezervirali 

mesta za predstavnike novinarjev, ki sicer spremljajo dogajanje v vinski branži ali se na vino 

spoznajo. Poleg slovenskih novinarjev so v potrošniški komisiji planirani tudi hrvaški novinarji.  

Po končanem ocenjevanja »Naj špricar 2015« bomo ocenili še vzorce mladih vin letnika 2015 v 

skladu s pravilnikom.  

Vzorce za »Naj špricar 2015« bomo zbirali do srede 28. 10. 2015, vzorce za turnir 

»Mlado vino 2015« pa do četrtka 29.10.2015 do 17. ure v Gostišču Brenholc Jeruzalem 

in v TIC-u Ormož v ormoškem gradu.  

Razpis za ocenjevanje vin bo objavljen na spletni strani www.martinovanje.si in www.ormoz.net. Na 

istih spletnih straneh bodo objavljene tudi prijavnice (lahko izpolnite tudi elektronsko) in obe 

ocenjevalni komisiji, ki bosta dokončno znani po 20. 10. 2015. Vinogradniki in vinarji, ki so člani 

ocenjevalnih komisij, morajo na ocenjevanje prijaviti vsaj en vzorec vina.  

Ocenjevanje, ki bo brezplačno, se bo odvijalo v petek 30. 10. 2015 s pričetkom ob 9. uri. 

Planiramo, da bo celotno ocenjevanje končano isti dan do 15. ure. Rezultati ocenjevanja bodo za 

člane komisije znani takoj po končanem ocenjevanju.  

Svečana podelitev priznanj ocenjevanja »Naj špricar 2015 in turnirja »Mlado vino 2015« bo v 

petek 6. 11. 2015 ob 17. uri v Beli dvorani Grajske pristave v Ormožu.  

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 2015.  

http://www.martinovanje.si/
http://www.ormoz.net/
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Na turnirju »Naj špricar 2015« 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. 

Vabimo vas, da prispevate svoje vzorce vin tako za »Naj špricar 2015«, kakor tudi za 

turnir »Mlado vino 2015«.   

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

Prav tako vas prosimo, če nam lahko pomagate pri vključitvi novinarjev, ali pomembnih gostincev v 

potrošniško komisijo.  

 

Vljudno vabljeni! 

Ormož, 12. oktober 2015. 

 

Društvo vinogradnikov 

ljutomersko-ormoških goric Jeruzalem 

Javna razvojna agencija Občine Ormož 

TIC Ormož 

 


