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PRAVILNIK O OCENJEVANJU VINA PORTUGALKA V OKVIRU PRIREDITVE  

MLADA PORTUGALKA V BELI KRAJINI 

Namen in cilj 

1. člen 

Namen in cilj ocenjevanja portugalke je dvig kakovosti vina, dvig prepoznavnosti sorte ter promocija 

Bele krajine  

Pravilnik določa pravila in pogoje sodelovanja pri ocenjevanju, pogoje in potek ocenjevanja, kriterije 

za dodelitev prehodnega pokala.  

Vino portugalka dostavi na ocenjevanje vsak, ki je pridelovalec grozdja in vina in ima v RPGV prijavljeno 

portugalko. Na ocenjevanju lahko sodelujejo tudi tuji pridelovalci (izven Slovenije) sorte portugalka. 

 

Pogoji za sodelovanje pri ocenjevanju vin 

2. člen 

Posamezni pridelovalec odda tri (3) steklenice vina v enotnih vinskih steklenicah po 1 liter, zaprti z 

neoznačenim oz. kakorkoli popisanim kronskim ali navojnim zamaškom. 

Posamezni pridelovalec lahko odda le en (1) vzorec vina. 

Vino portugalka mora biti tekočega letnika.  

Vino mora biti oddano v oceno največ 5 dni pred dnevom ocenjevanja in najkasneje 1 dan pred 

ocenjevanjem. 

 

3. člen 

Ob oddaji vzorca morajo biti ob vzorcu podani sledeči podatki: 

- ime, priimek in točen naslov pridelovalca, 

- geografsko poreklo  

- letnik pridelave, 

- količina vina na zalogi, ki ga predstavlja predloženi vzorec (najmanj 100 litrov) 

 

4. člen 

Za izvedbo ocenjevanja morajo biti na voljo ustrezni postopki, okolje, oprema, vzorci, metode 

ocenjevanja, ocenjevalci, obdelava rezultatov, itd. 

 



 

5. člen 

Prostori za ocenjevanje naj bi bili ločeni na: prostor za hranjenje vzorcev, prostor za senzorično 

ocenjevanje, prostor za obdelavo podatkov in prostor za vmesni prosti čas. 

Prostor za senzorično oceno vin mora biti svetel, zračen, čist in na mirni lokaciji, nevtralen po vonju, 

brez zunanjih vplivov okolja. 

V prostoru, kjer poteka ocenjevanje, morata biti zagotovljena mir in tišina in ne sme biti prisoten nihče, 

ki ni zadolžen pri tehnični organizaciji in vodenju ocenjevanja. 

Temperatura v prostoru za ocenjevanje mora biti od 18 do 20 stopinj Celzija, relativna vlažnost od 60 

do 70%, osvetlitev pa po možnosti naravna. 

Kajenje v navedenih prostorih ni dovoljeno. 

 

Ocenjevanje 

 

6. člen 

Predsednika in namestnika ocenjevanja imenuje Upravni odbor Društva vinogradnikov Metlika. 

Predsednik in namestnik ocenjevanja sta odgovorna za izvedbo ocenjevanja ter obdelavo rezultatov 

ocenjevanja. Namestnik ocenjevanja ima ista pooblastila kot predsednik ocenjevanja. 

 

7. člen 

Ocenjevanje je razdeljeno na dva dela: 

- strokovni del ocenjevanja 

- ocenjevanje gostov prireditve Mlada portugalka 

Strokovno ocenjevanje:  

- izvedba strokovnega ocenjevanja je največ 5 dni in vsaj 1 dan pred osrednjo prireditvijo Mlada 

portugalka  

- ocenjevalna komisija skupaj s predsednikom komisije šteje pet (5) ali sedem (7) članov. 

Komisija ocenjuje po 20 točkovnem sistemu (Buxbaum) z izračunom povprečja vseh 

ocenjevalcev, pri čemer se najvišja in najnižja ocena izločita iz povprečja.  

- član komisije mora imeti opravljen v skladu s 34. členom Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 

105/06) predpisan preizkus organoleptičnih sposobnosti poznavanja enologije ter predpisov o 

vinogradništvu in vinarstvu 

- predsednik ali namestnik predsednika ocenjevanja ne sme biti predsednik 

- v ocenjevalni komisiji ne sme biti pridelovalca oz. lastnika vina, ki je vino dal v oceno 

- ocenjevanje poteka anonimno. Med celotnim potekom ocenjevanja mora organizator zakriti 

steklenico tako, da ocenjevalec ne vidi nobene oznake na steklenici  

- predsednik komisije za oceno vin pred pričetkom preveri vse pogoje in organizacijo 

ocenjevanja. Člane komisije seznani s potekom ocenjevanja in kriteriji. Pred pričetkom 



ocenjevanja z enim ali več vzorci poenoti z ocenjevalci kriterije ocenjevanja. Taki vzorci so izven 

konkurence. Določi red, hitrost ocenjevanja in potrebne odmore. 

- predsednik ocenjevanja skrbi za anonimnost pri prezentaciji vzorcev, skrbi za določen vrstni 

red, skrbi za nemoteno delo komisije (ocenjevalni lističi, kozarci, ustrezna temperatura vin, 

pravočasni izračuni povprečnih ocen, itd.), obvešča predsednika komisije o informacijah, ki so 

potrebne za normalen potek ocenjevanja ter skrbi za usklajeno delo pomožnega osebja, ki 

sodeluje pri ocenjevanju 

- posamezni ocenjevalec komisije ima svojo mizo, ločeno od ostalih, pogrnjeno z belim prtom, 

na mizi najmanj dva degustacijska vinska kozarca, ocenjevalne lističe, posodo s svežo vodo, 

posodo za vsakokratno odlivanje in izpljuvanje, krožnik s koščki kruha, nekaj belih celuloznih 

serviet ter papir za ocenjevalčeve pripombe. Na ocenjevalne lističe se vpiše datum 

ocenjevanja, ime in priimek ocenjevalca, številko vzorca vina, vrsto vina, letnik, oceno vzorca 

po posameznih parametrih (bistrost, barva, vonj, okus, harmonija) s skupnim seštevkom točk 

in podpis ocenjevalca. V primeru izločitve vzorca mora ocenjevalec v rubriko opombe obvezno 

vpisati šifro izločitve vzorce iz (na ocenjevanju) priloženega šifranta 

- ocene posameznih ocenjevalcev za posamezne vzorce morajo ostati anonimne 

- vpogled v končne rezultate ima samo predsednik ocenjevanja in tisti, ki vnaša oz. računalniško 

obdeluje podatke 

- vina morajo imeti na ocenjevanju ustrezno temperaturo, in sicer 13 – 15°C 

- po končanem strokovnem ocenjevanju se povprečne ocene vzorcev spremeni v točkovanje: 

Najvišje ocenjeno vino strokovne komisije dobi 25 točk, drugo najvišje ocenjeno vino 20točk, 

tretje najvišje ocenjeno vino 18 točk, četrto najvišje ocenjeno vino 15 točk in vsako nadaljnje 

vino točko manj. Točke lahko dobi največ 18 vin. Izločeno vino dobi 0 točk.  

Ocenjevalci za delo lahko prejmejo ustrezen honorar, če se za to odloči organizator izvedbe 

ocenjevanja. Ravno tako višino honorarja določi organizator izvedbe ocenjevanja. 

 

Ocenjevanje gostov prireditve Mlada portugalka: 

- izvedba ocenjevanja gostov prireditve Mlada portugalka se izvede na dan prireditve 

- uro začetka in uro konca ocenjevanja v dnevu prireditve določi Upravni odbor Društva 

vinogradnikov Metlika in se objavi na prireditvenem prostoru 

- za ocenjevanje gostov se uporabita drugi steklenici, ki sta bili dostavljeni na ocenjevanje s 

strani pridelovalca 

- organizator ocenjevanja mora zagotoviti anonimnost ocenjevanja, tako da oblika steklenice ali 

oznake na steklenici ne zavajajo ocenjevalce in s tem vplivajo na oceno. V kolikor to ni možno 

zagotoviti v original natočeni steklenici, si organizator pridružuje pravico, da vzorec pretoči v 

drugo nevtralno steklenico ali zamenja zamašek (pokrovček) ne da bi kakorkoli s tem vplival na 

kakovost vina. V tem primeru mora biti opravljen zapisnik s strani predsednika ocenjevanja 

- vzorci morajo biti označeni s številkami od 1 naprej. Številke so na steklenicah in so naključne. 

Vzorce s številkami označi predsednik in hrani seznam vin s pridelovalci in dodeljenimi 

številkami. Predsednik ne more oddati svojega glasu. 

- posameznik odda svoj glas na glasovnici, ki jo prejme ob nakupu kozarca na prireditvenem 

prostoru  

- glasovnice prešteje organizator ob prisotnosti predsednika ocenjevanja, ki opravi tudi zapisnik 

- po končanem ocenjevanju gostov se število glasov spremeni v točke: vino z največ glasovi dobi 

25 točk, drugo vino 20 točk, tretje najvišje ocenjeno vino s strani gostov 18 točk, četrto najvišje 



ocenjeno vino 15 točk in vsako nadaljnje vino točko manj. Če je vin več kot 18, dobijo vsa 

nadaljnja vina po 1 točko 

Točke strokovne ocene in ocene gostov se sešteje. V primeru izenačenega prvega mesta po seštevku 

obeh ocen je zmagovalec ocenjevanja tisti pridelovalec, ki je dobil s strani gostov več glasov.  

Objavi se le skupni seštevek točk. 

Pritožb na oceno ni. 

8. člen 

Zmagovalec ocenjevanja pridobi prehodni pokal, za katerega poskrbi organizator prireditve Mlada 

portugalka. 

Trikrat zaporedoma osvojen prehodni pokal istega pridelovalca postane trajna last pridelovalca.  

 

9. člen 

Pravilnik stopi v veljavo takoj po sprejetju na Upravnem odboru Društva vinogradnikov Metlika ter se 

uporablja za ocenjevanje vin portugaka v letu 2018 in v bodoče. 

 

 

 

Pravilnik pripravil:       Predsednik DV Metlika: 

Andrej Bajuk        Janez Stopar 


