PRAZNIK REFOŠKA
IN SLOVENSKE ISTRE

Spoštovani vinogradniki,
pred nami je 47. Praznik refoška in slovenske Istre. Tudi z letošnjim našim skupnim praznikom želimo, da je
bolj prepoznaven in privlačen za obiskovalce iz vse Slovenije kot tudi okoliških dežel. Predvsem pa želimo,
da bi bila to priložnost za odlično predstavitev naših vin in nas vinogradnikov kot tudi vsega, kar je povezano
z vinom in je značilno za našo slovensko Istro.
Le vsi skupaj lahko dosežemo, da bo slovenska Istra prepoznavna in privlačna, kot vinorodni okoliš in kot
turistična destinacija z originalnimi produkti.
Ocenjevanje vin po potekalo po načinu ocenjevanja, ki smo ga že uvedli pri prejšnjih praznikih.
Letošnje ocenjevanje je le nadgradnja spremenjenega načina ocenjevanja:
- ocenjevanje bo potekalo v dveh glavnih kategorijah: v kategoriji svežih vin tekočega letnika in v
kategoriji zrelih vin; v obeh kategorijah lahko sodelujejo vse sorte in tipi vin, pridelani v vinorodnem
okolišu Slovenska Istra
- vsa vina se ocenijo po 100 točkovni mednarodni lestvici odbitnih točk; na podlagi doseženih ocen
prejmejo bronasto, srebrno ali zlato medaljo,
- najbolje ocenjen refošk iz kategorije zrelih vin prejme naslov »Šampion praznika refoška in
slovenske Istre«
- najbolje ocenjen refošk iz kategorije svežih refoškov – letnika 2018 prejme naslov »Šampion
refoška 2018«
- za naslov Šampiona praznika refoška in slovenske Istre lahko konkurirajo le refoški, ki jih ima
vinogradnik na zalogi vsaj 500 litrov in ga lahko nameni za odkup za prodajo na 47. Prazniku refoška
in slovenske Istre
- refoški, ki ne izpolnjujejo zgornjega kriterija, nastopajo v konkurenci za medalje
- na ocenjevanje svežih vina malvazije ali refoška lahko vinar prijavi vino , ki ga mora imeti na zalogi
najmanj 500 litrov, in ga lahko nameni za odkup za prodajo na 47. Prazniku refoška in slovenske
Istre
- podelijo se tudi naslovi prvakov po posameznih kategorijah vin (npr. istrska malvazija, rumeni
muškat, roze vina, peneča vina, vina s preostankom sladkorja, ekološka vina, itd), če je ocenjenih
najmanj 6 vzorcev
- vzorce za ocenjevanje je potrebno dostaviti v Marezige, v petek, 24. maja 2019 in v soboto, 25.
maja 2019 po predhodnem dogovoru z odgovornimi za prevzem vzorcev, ki so Dean Plahuta tel.
040 800 322 ali Marica Babič tel. 041 649 032
- vina za ocenjevanje morajo biti polnjena v steklenice 0,75 l, opremljene z etiketo vinogradnika oz.
kleti. Za ocenjevanje posameznega vzorca vina je potrebno dostaviti 4 steklenice vina. Specialna ali
posebna vina so lahko polnjena v manjše steklenice.
- med svežimi vini, to je med malvazijo in refoškom se po izvedenemu ocenjevanju določijo prvi tri
refoški in prve tri malvazije, ki dosežejo najvišjo oceno.
- vinarji, pridelovalci najboljših nagrajenih vin morajo ustrezno količino vina ponuditi v odkup
organizatorju 47. Praznika refoška in slovenske Istre. Odkupna cena za sveža vina je 4,00 EUR (z
vključenim DDV-jem), odkupno ceno za zrela vina določi vinar
- novost letošnjega praznika je izbor refoška letnika 2018, ki se bo točil na Vinski fontani v Marezigah.
Pogoj za sodelovanje v izboru je, da ima vinar na zalogi najmanj 2000 litrov, ki jih lahko nameni za
prodajo za Vinsko fontano. Izbran bo bil refošk letnika 2018, za katerega vinar zagotavlja, da ga ima
na zalogi ustrezno količino. Vino, ki bo izbrano za ponudbo na Vinski fontani bo prejelo naziv
»Šampion vinske fontane«. Odkupna cena bo določena v dogovoru med vinarjem in upravljavcem
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Vinske fontane. Vinar, ki izpolnjuje pogoje in želi, da njegov refošk letnika 2018 poteguje za naziv
»Šampiona vinske fontane « na prijavnem obrazcu pri refošku letnik 2018 obkroži količino 2000
litrov in s svojim podpisom na posebni izjavi potrdi, da njegov refošk letnika 2018 kandidira tudi za
naziv »Šampiona vinske fontane«.
Želimo si pester in zanimiv praznik, obiskovalcem pa želimo ponuditi v pokušino bogat izbor ocenjenih vin,
ki bodo govorila našem delu in trudu za kvalitetne pridelke. Računamo na vašo udeležbo.
Predsednik organizacijskega odbora,
Vili Plahuta, l.r.
V prilogi: razpis za ocenjevanje vin in prijavni obrazec
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RAZPIS ZA OCENJEVANJE VIN ZA PRAZNIK REFOŠKA IN SLOVENSKE ISTRE 2019
Organizacijski odbor Praznika refoška in slovenske Istre vabi vinogradnike, da prijavijo vzorce vin na
ocenjevanje pod naslednjimi pogoji:


















Vsak vinogradnik lahko odda na ocenjevanje vina vseh sort in tipov, ki so bila pridelana v
vinorodnem okolišu Slovenska Istra
Za vsak vzorec, ki ga vinogradnik prijavi na ocenjevanje, mora imeti na zalogi najmanj 100 litrov
tega vina
Za vsak vzorec refoška ali malvazije letnika 2018, ki ga vinar odda na ocenjevanje mora imeti na
zalogi najmanj 500 litrov, in ga lahko nameni za odkup za prodajo na 47. Prazniku refoška in
slovenske Istre
Za zreli refošk s katerim bo vinar kandidiral za naslov Šampiona Praznika refoška in slovenske Istre,
mora imeti na zalogi najmanj 500 steklenic tega vina, ki ga lahko nameni za odkup organizatorju; v
primeru da vinogradnik nima tolikšne zaloge refoška nima, nastopa v konkurenci za medalje
Vinar, ki ima na zalogi najmanj 2000 litrov refoška letnika 2018 lahko s tem vinom poleg za naziv
Šampion refoška 2018 kandidira tudi za naziv Šampiona vinske fontane, ter ustrezno označi na
prijavnem obrazcu
Zaradi lažje organizacije ocenjevanja je potrebno prijave oddati najkasneje do srede, 22. maja 2019,
po elektronski pošti na naslov praznik.refoska@gmail.com ali na telefon 040 800 322 (Dean
Plahuta)
Za vsak vzorec je potrebno oddati 4 originalno zaprtih steklenic 0,75 l, opremljenih z ustrezno
etiketo in podatki o vinu; specialna ali posebna vina so lahko polnjena v manjše steklenice
Prijavljene vzorce je potrebno dostaviti v Marezige in sicer v petek, 24.maja ali v soboto, 25.maja
2018 med 07.00 uri in 20.00 uro po predhodnem dogovoru z odgovornimi za prevzem vzorcev, ki
so Dean Plahuta tel .040 800 322 ali Marica Babič tel. 041 649 032
Ob predaji vzorcev bo potrebno izpolniti ustrezen obrazec s podatki o posameznih vzorcih vin ( v
prilogi) in plačati participacijo
Participacija znaša 25 EUR za prva dva vzorca, 10 EUR za tretji, četrti in peti vzorec, vsak nadaljnji
vzorca je brezplačen
Odkupna cena za sveža vina je 4,00 EUR (z vključenim DDV-jem), odkupno ceno za zrela vina določi
vinar.
Ocenjevanje bo v torek, 28. maja 2019. Delo bo potekalo v dveh komisijah. V primeru večjega
števila vzorcev se bo ocenjevanje nadaljevalo tudi naslednji dan.

Pravilnik o ocenjevanju vin za Praznik refoška in slovenske Istre je objavljen na spletni strani www. praznikrefoska.si

Iztok Klenar l.r.
Predsednik ocenjevalne komisije

Vili Plahuta, l.r.
Predsednik organizacijskega odbora
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PRIJAVNI OBRAZEC ZA OCENJEVANJE VIN 2019
ROK PRIJAVE:
DOSTAVA VZORCEV:

sreda, 22. maj 2019
petek, 24.maja in sobota, 25.maja 2018 med 07.00 uri in 20.00 uro

NAZIV VINSKE KLETI */
vinarja / vinogradnika
Ime in priimek nosilca
Naslov
Kraj in poštna številka
Telefonska številka
Elektronski naslov
Spletna stran
Sodelovanje na vinskem
sejmu
Izberi

Sobota

Nedelja

DA

DA

NE

NE

*Ta naziv se bo uporabil za objavo rezultatov in za tiskanje priznanj

PRIJAVLJAM NASLEDNJE VZORCE VIN ZA OCENJEVANJE

Število prijavljenih vzorcev (obkrožite):

1

VZOREC 1

Zaloga vina v litrih 500 ali 2000 (obkroži)

Naziv vina:
Sorta vina:
Letnik:

Refošk
2018

2

3

…………..

Alkohol:
Ostanek sladkorja g/l
Kisline g/l

Podpisani izjavljam, da sem seznanjen s pogoji za udeležbo na izboru vina za Vinsko fontano ter
izpolnjujem in sprejemam vse pogojem, ki jih je določil Organizacijski odbor Praznika refoška in slovenske
Istre 2019.
V ................................, dne ...............................
PODPIS: ____________________
(Izpolnijo samo vinarji, ki z refoškom letnika 2018 kandidirajo za prodajo na Vinski fontani)

VZOREC 2
Naziv vina:
Sorta vina:
Letnik:

Zaloga vina v litrih 100 ali 500 (obkroži)
Alkohol:
Ostanek sladkorja g/l
Kisline g/l
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VZOREC 3
Naziv vina:
Sorta vina:
Letnik:

VZOREC 4
Naziv vina:
Sorta vina:
Letnik:
VZOREC 5
Naziv vina:
Sorta vina:
Letnik:
VZOREC 6
Naziv vina:
Sorta vina:
Letnik:
VZOREC 7
Naziv vina:
Sorta vina:
Letnik:
VZOREC 8
Naziv vina:
Sorta vina:
Letnik:
VZOREC 9
Naziv vina:
Sorta vina:
Letnik:
VZOREC 10
Naziv vina:
Sorta vina:
Letnik:

Zaloga vina v litrih 100 ali 500 (obkroži)
Alkohol:
Ostanek sladkorja g/l
Kisline g/l

Zaloga vina v litrih 100 ali 500 (obkroži)
Alkohol:
Ostanek sladkorja g/l
Kisline g/l
Zaloga vina v litrih 100 ali 500 (obkroži)
Alkohol:
Ostanek sladkorja g/l
Kisline g/l
Zaloga vina v litrih zalogi 100 ali 500 (obkroži)
Alkohol:
Ostanek sladkorja g/l
Kisline g/l
Zaloga vina v litrih zalogi 100 ali 500 (obkroži)
Alkohol:
Ostanek sladkorja g/l
Kisline g/l
Zaloga vina v litrih 100 ali 500 (obkroži)
Alkohol:
Ostanek sladkorja g/l
Kisline g/l
Zaloga vina v litrih 100 ali 500 (obkroži)
Alkohol:
Ostanek sladkorja g/l
Kisline g/l
Zaloga vina v litrih 100 ali 500 (obkroži)
Alkohol:
Ostanek sladkorja g/l
Kisline g/l
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S podpisom prijavnice izjavljam, da izpolnjujem in sprejemam vse pogoje in merila natečaja in soglašam,
da se vsi podatki lahko uporabijo za promocijske namene s strani Organizacijskega odbora Praznika
refoška in slovenske Istre 2019.

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

PODPIS: ____________________
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