
PRAVILNIK O OCENJEVANJU VIN 

»NAJ ŠPRICAR « 

1. člen 

S tem pravilnikom se določa način ocenjevanja in nagrajevanja vin, ki so prepoznana kot 
najboljše »špricar vino«. 

2. člen 

Organizator 

Ocenjevanje organizira TD Podgorci skupaj z Društvom vinogradnikov Ljutomersko-ormoških 
goric Jeruzalem, ki poskrbita za tehnično izvedbo tekmovanja in objavo rezultatov v medijih.  

3. člen 

Vino 

Vino, ki sme sodelovati v tekmovanju za najboljše špricar vino, mora biti belo mirno vino, ki ga 
je pridelovalec prijavil v register pridelovalcev grozdja in vina RS in za katerega je pridobil 
odločbo kot vino v prometu. 

Vino, ki sme sodelovati v tekmovanju za najboljše špricar vino, mora biti skladno s slovensko 
zakonodajo in hrvaško zakonodajo, ki dovoljuje promet tega vina, bodisi suho ali največ 
polsuho. 

V tekmi lahko sodeluje tudi mlado vino tekočega letnika, ki je bilo ocenjeno in deklarirano kot 
mlado vino. 

4. člen 

Ocenjevalci 

Vina bosta ocenjevali strokovna komisija in potrošniška komisija. V strokovno komisijo se 
delegirajo ocenjevalci z licenco Ministra za kmetijstvo in okolje in priznani strokovnjaki, ki jih 
bodo delegirale velike vinske kleti, ki bodo sodelovale na turnirju. 

Člane potrošniške komisije tvorijo manjši pridelovalci vin, potrošniki, novinarji in gostinci.  

 

 

 

 



Vsaka komisija bo samostojno ocenjevala vina, izbrala svojega zmagovalca turnirja in proglasila 
svojo rang listo ocenjenih vin. 

Člane komisije določi organizator tekmovanja. 

Ocenjevanje vodi predsednik ocenjevanja, ki ima naslednje naloge: 

 testira vino, če je primerno za ocenjevanje, 

 napove številko vzorca, 

 kontrolira in podpiše ocenjevalne liste in 

 podpiše tekmovalni zapisnik. 

Predsednik sam ne ocenjuje vina. 

5. člen 

Ocenjevanje 

Ocenjuje se po 5 – točkovnem sistemu, kjer je 5 najboljša ocena, 1 pa najslabša. 

Možne so tudi vmesne ocene, npr. : 1,5, 2,5, 3,5 in 4,5. 

Pri izračunu končne ocene vzorca se izloči najvišja in najnižja ocena. Ocena je izračunana kot 
aritmetično povprečje ocen preostalih ocenjevalcev. 

6. člen 

Potek ocenjevanja 

1.V prvem delu ocenjevanja se vina ocenjujejo v zaporedju od suhega k polsuhemu vinu. 

2.Špricar vino se pokuševalcu nameša na mizi z mineralno vodo v razmerje voda/vino 1:1.  

3.Najboljše tri vzorce vsake komisije – vzorce z najvišjo povprečno oceno posamezne komisije 
– se pred končno razglasitvijo ponovno razvrsti in jo vsaka komisija degustira kot vzorec A, B, 
C, ne glede na število doseženih točk. 

4.Pokuševalci rangirajo špricar po všečnosti od 1 do 3, pri čemer pomeni rang 1 prvo mesto, 
rang 3 pa tretje mesto. 

5.Obvelja ocena končnega rangiranja in ne povprečje kot so ga špricar vina dobila v prvem 
krogu ocenjevanja. 

7. člen 

Datum in kraj ocenjevanja 

Ocenjevanje Naj špricar vina se bo odvijalo 28.10.2016 v domu kulture v Podgorcih 



8. člen 

Vzorci 

Vzorce (4 steklenice/vzorec vsak po 1 liter) je potrebno dostaviti skupaj s prijavnico in 
analiznim izvidom najpozneje do 26.10.2016 v kulturnem domu Podgorcih in prostorih TIC-a v 
Ormožu 

Ocenjevanje je javno, vodi pa ga predsednik komisije, ki je skupaj s tehnično službo zadolžen 
za pravilen potek ocenjevanja. 

Ocenjevanje poteka v tišini, zagotovljena mora biti popolna anonimnost vzorcev. 

Ocenjevanje poteka v primernih prostorih, kjer je poskrbljeno tako za pravilno temperaturo 
vina kot tudi za zračnost in anonimnost vzorcev. 

9. člen 

Rezultati 

Pridelovalci vin, ki bodo dosegla oceno dobro (3) in več, bodo nagrajeni s priznanji, ki bodo 
podeljena dne 11. 11. 2016 v prostoru Grajske pristave v Ormožu ob 16 h. 

Rezultati ocenjevanja bodo objavljeni v katalogu vin. 

Za najbolje ocenjeni vini strokovne in potrošniške komisije, ki izvirata iz ljutomersko - ormoških 
goric je zagotovljeno mesto na vinski karti v Martinovem prireditvenem 

šotoru. V primeru, da bi obe komisiji izbrali isto zmagovalno vino, ki izvira iz ljutomersko 
ormoških goric, se na vinsko karto uvrsti drugo najbolje ocenjeno vino drugega pridelovalca po 
oceni potrošniške komisije. 

 

 

 

TD Podgorci                                                                                                    Društvo vinogradnikov 
Ljutomersko ormoških goric 

                                                                                                    Jeruzalem 


