I. PRAVILNIK OCENJEVANJA VIN ZA RAZPIS "ŽUPANOVO VINO 2018"
1. člen
Organizator ocenjevanja je Občina Izola. Ocenjevanje poteka v prostorih LABS v Izoli, v
terminu, ki ga določi organizator.
2. člen
Na ocenjevanju lahko s svojimi vzorci vin sodelujejo vsi registrirani vinogradniki in vinarji
Občine Izola. Sodelujejo lahko z največ tremi vzorci vin kategorije belih, rose in rdečih vin.
Vinar lahko na ocenjevanju sodeluje s svojimi vzorci vin pod sledečimi pogoji:
 ima stalno prebivališče v občini Izola,
 je vpisan v register pridelovalcev grozdja in vina pri pristojnem upravnem organu,
 ima dovoljenje za stekleničenje vina,
 grozdje – vino je izključno iz vinorodnega okoliša Slovenske Istre,
 lahko ponudi belo, rose in/ali rdeče vino,
 lahko ponudi v odkup 200 steklenic (0,75 L) zmagovalnega vina,
 se v primeru izbora strinja z odkupno ceno 6,00 EUR (bruto) za opremljeno steklenico
vina s strani Občine Izola in ustrezno embalažo (končni izdelek),
 ima urejeno blagovno znamko na trgu.
Pridelovalec lahko sodelujejo z največ tremi vzorci vin kategorije belih, rose in/ali rdečih vin.
3. člen
Vinogradniki prijavijo svoje vzorce izključno na obrazcih natečajne dokumentacije in pod
pogoji javnega natečaja. Vina morajo biti donegovana, ni pa nujno, da so tudi že končno
ustekleničena.
4. člen
Vina ocenjujejo petčlanska ocenjevalna komisija. Nihče izmed članov ocenjevalne komisije
ne sme sodelovati z lastnimi vini ali vini svoje družine.
Predsedniku ocenjevalne komisije pomaga podpredsednik, ki nima vpogleda v podatke, s
katerimi bi se razkrila identiteta vzorca. Izbrani član deluje kot tajnik komisije pri
sprejemanju in razvrščanju vzorcev na dan ocenjevanja vin.
5. člen
Vina se ocenjujejo v primerno temperiranih in svetlih prostorih, so ohlajena na idealno
degustacijsko temperaturo ter razvrščena glede na posamezno kategorijo vina po barvi,
aromatiki in preostanku nepovretega sladkorja. Vsak ocenjevalec ima svoj ločen prostor, kjer
ga nihče ne ovira pri samostojnem delu. Dnevna norma degustacije vzorcev je max. 60
vzorcev vin.

Vina se ocenjuje po mednarodno uveljavljeni 100-točkovni metodi, ki jo predlagajo
Mednarodna organizacija za trto in vino (O.I.V.), Mednarodna zveza enologov (U.I.OE.) in
Svetovna Federacija velikih mednarodnih ocenjevanj (FMGCIVS). Vino je izločeno, če ga
trije člani ocenijo s 65,00 ali manj točk in na ocenjevalnem listku navedejo vzrok izločitve.
Pred začetkom ocenjevanja in pred vsako novo kategorijo vin se degustatorji uskladijo z enim
uravnalnim vzorcem.
Opisno ocenjevanje vin bo potekalo vzporedno na posebej pripravljenih opisnih shemah za
posamezno kategorijo suhih belih in rdečih vin. Vsak degustator bo opisal videz, vonj, okus in
končno harmonijo vina, kar jih bo še dodatno motiviralo, da poglobljeno analizirajo vinsko
kakovost.
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 dotičnega vzorca. Vzorec se ponovi (druga steklenica) tudi v
primeru vonja po zamašku ali kakšni drugi napaki. Predsednik ocenjevalne komisije
koordinira delo tajnika komisije in tehničnega osebja ter skrbi za nemoten potek ocenjevanja.
7. člen
Najbolje ocenjeno vino se razglasi za "Županovo vino 2018".
Steklenice županovega vina bodo opremljene z etiketo "Županovo vino 2018", ki bo
prilepljena k steklenici. Občina Izola izdela 250 nalepk, na željo in stroške vinarja bodo lahko
enako opremo nosile vse steklenice prijavljenega vina v tekočem letu do naslednjega
ocenjevanja.
Občina Izola bo odkupila 200 steklenic po 0,75 L »Županovega vina 2018« za protokolarne in
promocijske namene, v končni embalaži in opremljene z etiketo, ki jo priskrbi Občina Izola.
8. člen
Rezultati bodo objavljeni na Prazniku oljk, vina in rib, v petek, 1. junija 2018, in na spletni
strani Občine Izola.
9. člen
Pred odkupom "Županovega vina" se opravi organoleptična kontrola istovetnosti vina z
nagrajenim vzorcem. V primeru ugotovljenega odstopanja, se odkupi sledeče vino po vrstnem
redu ocenjevanja. Vino mora imeti na dan prodaje veljaven analizni izvid za promet.

II. PRIJAVNI OBRAZEC
PRIJAVNICA
NA RAZPIS ZA "ŽUPANOVO VINO 2018"
ROK PRIJAVE: do vključno 26.5.2018
Vinska klet:
Naziv vinske kleti:
Ime in priimek nosilca:
Naslov vinske kleti:
Kraj in poštna številka:
GSM:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:
Spletna stran:
S to prijavnico potrjujem, da izpolnjujem vse pogoje 2. člena pravilnika o ocenjevanju za Županovo
vino in se z njimi strinjam. Na ocenjevanje prijavljam naslednja vina:
1.)
Naziv vina:
Sorta vina:
Letnik:
Vinorodna lega:

Alkohol:
Kisline:
Preostanek sladkorja:
Vino je že ustekleničeno: DA

NE

Alkohol:
Kisline:
Preostanek sladkorja:
Vino je že ustekleničeno: DA

NE

Alkohol:
Kisline:
Preostanek sladkorja:
Vino je že ustekleničeno: DA

NE

Tržna cena vina: _____________ EUR (z DDV).
2.)
Naziv vina:
Sorta vina:
Letnik:
Vinorodna lega:
Tržna cena vina: _____________ EUR (z DDV).
3.)
Naziv vina:
Sorta vina:
Letnik:
Vinorodna lega:
Tržna cena vina: _____________ EUR (z DDV).

S podpisom izjavljam, da sprejemam vse pogoje in merila natečaja.

V ................................, dne ...............................

PODPIS: ____________________

