
DOPOLNJEN PRAVILNIK OCENJEVANJA VIN ZA VINSKO VIGRED 

 

19. člen 

 

Praviloma se na prireditvi podeljujejo tudi odličja, in sicer: 

 

- ŠAMPION PREDIKATNIH IN POSEBNIH VIN –  za najvišje ocenjeno predikatno ali 

posebno vino na prireditvi, mora pa prejeti oceno za vsaj zlato medaljo. V kategoriji mora 

biti vsaj 5 vzorcev.  

 

- ŠAMPION METLIŠKIH ČRNIN PTP – kot najvišje ocenjeno vino v kategorij 

Metliška črnina PTP. V kategoriji mora biti vsaj 10 vzorcev tekočega letnika. 

 

Šampion metliških črnin PTP se razglasi za Kraljico metliških črnin PTP. 

 

- ŠAMPION BELOKRANJCEV PTP – kot najvišje ocenjeno vino v kategoriji 

Belokranjec PTP. V kategoriji mora biti vsaj 10 vzorcev tekočega letnika. 

 

Tri najvišje ocenjeni vzorci vin Metliške črnine in Belokranjca PTP gredo v rangiranje. 

Naziv šampiona Metliške črnine in Belokranjca PTP dobi vino, za katerega se odloči 

večina degustatorjev (ki je ocenjevala vina PTP), ne glede na oceno rednega ocenjevanja.  

 

- ŠAMPION TEKOČEGA LETNIKA - za najvišje ocenjeno suho vino redne trgatve  na 

prireditvi, tekočega letnika, ne glede na kategorijo in barvo, mora pa prejeti oceno za vsaj 

zlato medaljo.  

- sladkor do vključno 4,0 g/l 

- v primeru iste ocene dveh ali več vin, se upošteva povprečje petih ocen 

- v primeru, da ima 2 ali več vzorcev enako povprečje tudi po upoštevanju 5-ih ocen, se ti 

vzorci dajo ponovno v oceno izbrani komisiji. Upošteva se povprečna ocena 5-ih 

ocenjevalcev. Ocena komisije velja le kot ocena za izbor šampiona in se je ne upošteva 

kot oceno vina v uradnih rezultatih ocenjevanja. 

- v primeru da tudi po ponovni oceni izbrane komisije 2 ali več vzorcev prejme enako 

oceno, prejmejo vsi vzorci naziv šampiona 

  

- ŠAMPION TUJIH VIN - za najvišje ocenjeno tuje vino na prireditvi, ne glede na 

kategorijo in barvo. 

 

- Najvišje ocenjeni vzorec posamezne sorte dobi naziv PRVAK SORTE. V konkurenci 

mora biti 10 pozitivno ocenjenih vzorcev iste sorte in istega letnika. Mora prejeti oceno za 

vsaj zlato medaljo. 

 

20. člen 

 

Druga odličja prejmejo vina z oceno: 

 

I. Mirna vina normalne trgatve, zvrsti in sorte ter peneča vina ne glede na barvo: 

- bronasta medalja – za vina z oceno od    15,50–16,00 točk, 

- srebrna medalja z diplomo – za vina z oceno   16,01–17,50 točk, 

- zlata medalja z diplomo – za vina za oceno   17,51–18,50 točk,  

- velika zlata medalja z diplomo – za vina z oceno  18,51 točke in več. 



 

II. Mirna vina posebne kakovosti, arhivska, posebna vina; zvrsti in sorte, ne    

     glede na barvo: 

- bronasta medalja – z vina z oceno od    16,00–17,00 točk, 

- srebrna medalja z diplomo – za vina z oceno   17,01–18,00 točk, 

- zlata medalja z diplomo – za vina z oceno od   18,01–19,00 točk,  

- velika zlata medalja z diplomo – za vina z oceno  19,01 točke in več. 

 

 

III. Metliška črnina PTP in Belokranjec PTP: 

-    srebrna medalja z diplomo:  - za vina Belokranjec PTP z oceno  16,30–16,69 točk, 

                                                   - za vina Metliška črnina PTP z oceno  16,50–16,69 točk, 

- zlata medalja z diplomo – za vina z oceno od     16,70–17,00 točk,  

- velika zlata medalja z diplomo – za vina z oceno    17,01 točk in več. 

 

 

IV. Kraljica Metliških črnin PTP 

Lastnik mora imeti  na  zalogi najmanj 500 litrov enakega vina, ki ga ponudi prireditelju v 

odkup in zagotovi določeno količino za promocijo.  

                                                             

21. člen 

 

Vsa vina za kategorijo šampiona PTP, se pobira po 2 enoti istega vzorca. Ena enota gre v 

pooblaščen laboratorij pred ocenjevanjem, kjer se izmeri alkoholna stopnja, skupna kislina in 

pri Belokranjcu PTP še ostanek nepovretega sladkorja. Če vzorec ne ustreza Pravilniku PTP, 

se ga prekategorizira in oceni kot mešano belo ali mešano rdeče. Ostali vzorci, ki ustrezajo 

Pravilniku PTP, gredo v izbor za šampiona Metliške črnine PTP in Belokranjca PTP. 

 

 

 

 

 

 

 

Metlika, Januar 2018 

 

Zapisal:  Andrej Bajuk, KGZS - Zavod NM 

     

     

 


