20. SLOVENSKI FESTIVAL VIN

Pravilnik o
Festivalskem ocenjevanju
Ta pravilnik določa pogoje, organizacijo, postopek in način ter nagrajevanje vin
I. POGOJI ZA SODELOVANJE NA OCENJEVANJU VIN
1. člen
Organizator in izvajalec vsakokratnega ocenjevanja in predstavitve vin je Slovenski
festival vin.
2. člen
Vzorce vin lahko pošljejo v ocenjevanje pridelovalci, ki pridelujejo grozdje in vino na
vinorodnem območju Slovenije in drugih držav. Pridelovalci morajo biti vpisani v
register pridelovalcev grozdja in vina v pristojni Upravni enoti. Količina vina
posameznega vzorca na zalogi mora biti za vina normalne trgatve najmanj 500 l, za
vina posebne kakovosti – pozna trgatev in izbor najmanj 200 l, za jagodni izbor,
ledeno vino in suhi jagodni izbor l ter posebna vina, najmanj 50 l. Te minimalne
količine morajo biti tudi navedene na prijavi letnega pridelka. Kopijo prijave letnika
pridelka mora pridelovalec priložiti organizatorju ob prijavi.
Vzorce vin za ocenjevanje dostavijo udeleženci sami ali po pošti ali pa jih zberejo in
dostavijo pooblaščenci organizatorja ocenjevanja do roka, ki ga določi in objavi
organizator v razpis ocenjevanja. Pridelovalec lahko sodeluje na ocenjevanju le z
vini, ki so predstavljena na Slovenskem festivalu vin.
Za ocenjevanje je potrebno dostaviti: 4 steklenice prostornine 1 l ali 0.75 l oziroma 6
steklenic prostornine 0.5 l ali manjših.
3. člen
Pridelovalci lahko na Festivalsko ocenjevanje prijavijo vina naslednjih kategorij:
1. belo suho vino;
2. belo polsuho vino;
3. rose suho vino;
4. polsuho rose vino;
5. rdeče suho vino;
6. mlado vino.
3. člen
Vse steklenice posameznega vzorca vina morajo biti označene s podatki o oznaki
(sorta, zvrst), izvoru in pridelovalcu vina. Prav tako morajo biti vzorci vpisani v prijavni
obrazec z naslednjimi podatki (potrebni za pravilno strokovno razvrstitev pri
ocenjevanju):
 ime in priimek, naslov oziroma firma naročnika (pridelovalca) in država;








vrsta in oznaka vina (sorta ali ime vina);
geografsko poreklo (država, kraj vinograda in vinorodni okoliš);
letnik pridelave vina;
alkoholna stopnja v vol. %;
reducirajoči sladkor v g/ l (ostanek nepovretega sladkorja);
skupne kisline v g/ l;

Podatki na etiketi steklenic morajo biti skladni (identični) s podatki na prijavnem
obrazcu. Prijavitelj je ob prijavi dolžan navesti resnične podatke, v nasprotnem
primeru komisija njegove vzorce lahko izloči.
II. ORGANOLEPTIČNA OCENA
5. člen
Organoleptična ocena obsega:
– pri vinu in žganju oceno barve, bistrosti, vonja, okusa in harmoničnosti;
6. člen
Organoleptična ocena vina in žganja se izvede po dopolnjenem 20 točkovnem
Buxbaum sistemu tako, da se posamezni parametri ocenjujejo kot sledi:
a) vina, s tlakom CO(2) do 1 bara:
– do vključno 2 točki za bistrost vina;
– do vključno 2 točki za barvo vina;
– do vključno 4 točke za vonj vina;
– do vključno 6 točk za okus vina;
– do vključno 6 točk za harmoničnost vina.
Ocenjuje se na eno decimalno mesto natančno, pri čemer se drugo decimalno mesto
zaokroži.
7. člen
Organoleptično oceno opravi najmanj petčlanska komisija pokuševalcev z
ocenjevanjem vzorca na pokušnji. Komisija je sestavljena iz predstavnikov
pridelovalcev grozdja in vina, potrošnikov, strokovnjakov s področja vinogradništva in
vinarstva ter predstavnikov medijev.
Starost pokuševalca mora biti najmanj 18 let.
V komisiji pokuševalcev ne sme sodelovati pokuševalec, ki ima zaradi bolezni ali
jemanja zdravil trenutno zmanjšano občutljivost čutil.
Če je pri kateri od ocen zaradi razlogov, navedenih v tem pravilniku, izločena ocena
katerega od pokuševalcev, mora biti število pokuševalcev v komisiji ustrezno večje.
8. člen

Ocenjevanje organizacijsko in strokovno vodi predsednik komisije, ki ga imenuje
pooblaščena organizacija izmed imenovanih pokuševalcev.
Naloge predsednika komisije so zlasti:
– preveritev ustreznosti vrstnega reda ocenjevanja vzorcev, ki je narejen na podlagi
podatkov iz registra pridelovalcev grozdja in vina ter podatkov analize;
– preveritev ustreznosti pogojev za organoleptično ocenjevanje;
– zagotovitev anonimnosti vzorcev;
– izločitev pokuševalca oziroma pokuševalčeve ocene, če pokuševalec ocenjuje
lastno vino, vino ožjega družinskega člana ali organizacije, v kateri je zaposlen;
– zagotovitev nemotenega in pravilnega poteka ocenjevanja vzorcev, predvsem
sledljivost vzorcev;
– odreditev ponovne ocenitve vzorca, če se ocene posameznih pokuševalcev, po
izločitvi najvišje in najnižje ocene, razlikujejo pri posameznem vzorcu za več kot eno
točko.
Predsednik komisije pri ocenjevanju ne sodeluje.
9. člen
Vrstni red ocenjevanja vzorcev mora teči po naslednjem hierarhičnem vrstnem redu:
– vina v ožjem pomenu besede pred posebnimi vini;
– mirno vino pred gaziranim, biser oziroma penečim;
– belo vino pred rose in pred rdečim;
– zvrst pred sortnim vinom;
– nearomatično vino pred aromatičnim;
– bolj suha vina pred slajšimi;
– vina z višjo kislino pred vini z nižjo kislino;
– vina z manj alkohola pred vini z več alkohola;
– mlajši letnik pred starejšimi;
– vina pričakovane nižje kakovostne stopnje (upoštevajoč podatke o dejanskem
geografskem izvoru in druge podatke iz registra pridelovalcev grozdja in vina) pred
vini pričakovane višje kakovostne stopnje.
Predsednik komisije lahko v posameznih primerih odredi tudi drugačen vrstni red
ocenjevanja.
10. člen
Organizator mora zagotoviti, da je prostor, v katerem poteka ocenjevanje, dobro
osvetljen, brez hrupa, prezračen, brez vonjav in s temperaturo med 18 in 24 °C.
Pokuševalci morajo imeti možnost izplakovanja kozarcev in izpljunjevanja požirkov
ter možnost nevtralizacije okusa.
Kozarci morajo biti vinski, degustacijski, primerni za posamezno kategorijo
vina. Vzorci morajo biti ocenjeni pri temperaturi vzorcev kot sledi:
– bela in rose vina pri 10 do 12 °C;
– vrhunska vina posebne kakovosti pri 10 do 14 °C;

– rdeča vina, starejša od dveh let, pri 16 do 20 °C;
– druga rdeča vina pri 12 do 16 °C.
11. člen
Pred ocenjevanjem komisija oceni umeritveni vzorec tiste kategorije, ki je prva na
vrsti za ocenjevanje. Umeritveni vzorec določi predsednik komisije.
V enem dnevu smejo pokuševalci organoleptično oceniti največ 70 vzorcev.
12. člen
Pred organoleptičnim ocenjevanjem vsakega vzorca vina je pokuševalec seznanjen z
letnikom in sorto vzorca oziroma informacijo o tem, ali gre za vino priznanega
tradicionalnega poimenovanja, mlado vino ali barrique ter ali izpolnjuje pogoje za
vino posebne kakovosti z navedbo vrste posebne kakovosti.
Pokuševalec oceni vzorec vina tako, da navede ločeno oceno za bistrost, barvo,
vonj, okus, harmoničnost.
Pokuševalec oceni pridelke in proizvode na predpisanem obrazcu za ocenjevanje
pridelkov in proizvodov, ki je priloga 3 tega pravilnika.
13. člen
Število točk organoleptične ocene se izračuna tako, da se za vsak vzorec najprej
izloči najnižja in najvišja ocena in se iz ostalih ocen določi aritmetična sredina.
14. člen
Vzorec vina se ponovno ocenjuje (ponavlja iz druge steklenice):
 če je prisoten vonj in okus po zamašku,
 če je prisoten vonj in okus po vrenju,
 če to pisno na ocenjevalnem listku zahteva več kot polovica ocenjevalcev (trije od
petih),
 če se ocene posameznih ocenjevalcev, po izločitvi najvišje in najnižje ocene pri
posameznem vzorcu močno razhajajo (presodi in odloči predsednik ocenjevalne
komisije).

III. Nagrajevanje
15. člen
Ocenjevalna komisija (ali več komisij) izbere tri najvišje ocenjena vina Slovenskega
festivala v posameznih kategorijah. Pogoj minimalno število 10 (deset) vzorcev v
posamezni kategori.
Če v kateri od kategorij dosežeta dva ali več vzorcev enako število točk se opravi
izračun. Najprej se upošteva povprečje točk vseh ocenjevalcev. Če je to enako se
upošteva bolje ocenjeno vino na kakovost okusa, nato na kakovost vonja, harmonijo
itd.

IV. Promocija ocenjenih vin
16. člen
Promocijo ocenjenih vin opravlja organizator ocenjevanja v sklopu promocijskih
aktivnosti festivala in na javni pokušini v času Slovenskega festivala vin. Pridelovalec,
ki je prejel priznanje ga lahko predstavi na festivalu oziroma uporabi pri katerikoli
promociji svojih vin.

V. Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad
17. člen
Svečana razglasitev rezultatov ocenjevanja in podelitev priznanj se opravi v času
Slovenskega festivala vin. Priznanja za najvišje ocenjena vina podelita glavni/a
predsednik/ca Festivalskega ocenjevanja in direktor Slovenskega festivala vin.

VI. Končne določbe
18. člen
V primeru sporov ali nesoglasij odloča častno razsodišče, ki ga sestavljajo glavni/a
predsednik/ca ocenjevanja vin ter direktor Slovenskega festivala vin.
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