VABILO
Vitezi vina Evropskega reda vitezov vina – Legatura za Primorsko in
Javni zavod Komenski Kras,
vabita
vinarje in vinogradnike, ki sodelujejo na Martinovanju na Krasu na

2. OCENJEVANJE MLADIH VIN
NA PRAZNIKU VINA V ŠTANJELU,
ki bo v petek, 8. 11. 2018, ob 13. uri, na Gradu Štanjel v Bistro Grad Štanjel.
Ker je martinovanje praznik rojstva novega letnika vas vabimo, da vaša vina prinesete na ocenjevanja.
Zakaj? Da dobite prvo informacijo o zdravju in potencialu vina, in nič manj pomembno, da si zagotovite
dodatno promocijo in morda celo že prve rezervacije novega letnika.

POTEK OCENJEVANJA:
 Ocenjevanje bo izvedla strokovna komisija Vitezov evropskega reda vitezov vina – Legatura za
Primorsko.
 Kdo? Vinogradniki/vinarji, ki sodelujejo na prireditvi Martinovanje na Krasu (ali na prireditvi
Praznik vina v Štanjelu ali/in na odprtih kleteh Kraške vinske ceste).
 Kaj? Predmet ocenjevanja so samo mlada vina (letnik 2019).
a. Vinogradnik/vinar lahko na ocenjevanje odda 1 vzorec bele zvrsti vina, 1 vzorec terana.
b. Za ocenjevanje sta potrebni 2 steklenici vzorca vina z malo nalepko, kjer je naslov
vinarja ter zvrst vina.
 Ocenjevanje je brezplačno.
 Na ocenjevanju so dobrodošli tudi vinogradniki/vinarji.

2. OCENJEVANJE MLADIH VIN NA PRAZNIKU VINA V ŠTANJELU poteka v sodelovanju: Vitezi vina Evropskega
reda vitezov vina – Legatura za Primorsko, Javni zavod Komenski Kras, Bistro Grad Štanjel
Organizatorja Martinovanja na Krasu: Javni zavod Komenski Kras in Zavod ŠTIP Sežana

ZBIRANJE PRIJAV
 Prijavnico je potrebno oddati do vključno 20. 10. 2019 na info@stanjel.eu ali osebno dostaviti
v TIC v Štanjel.
 Sodelujoči morajo prijaviti vzorce izključno na priloženi prijavnici.

ZBIRANJE VZORCEV
1. Zbiranje vzorcev bo potekalo od petka, 1. 11., do nedelje, 3. 11. 2019, v Bistroju Grad Štanjel
od 15.00 – 17.00 ure.

RAZGLASITEV:
Razglasitev rezultatov (prva tri mesta za belo zvrst, prva tri mesta za teran) je predvidena v petek 8. 11.
2019 ob 19.30 uri na dvorišču Gradu Štanjel (po zaključenem Simpoziju o teranu in kraških produktih).
Sledilo bo druženje ob kozarcu mladega vina in pečenem pršutu.

PODELITEV:
Podelitev nagrad bo v soboto, 9. 11. 2019, ob 13.00 uri, ko je na dvorišču Gradu Štanjel v okviru
prireditve Praznik vina v Štanjelu načrtovan kulturni program z blagoslovom mošta ter podelitvijo
najbolje ocenjenih mladih vin. Nagrajeni vinarji prejmejo priznanje Evropskega reda vitezov vin.
Ob zaključku ocenjevanja bodo lahko vinogradniki/vinarji prejeli povratno informacijo o rezultatih
svojih vzorcev. Rezultate boste vinogradniki/vinarji prejeli pri Heleni Kosmina.

Dodatne informacije:
Javni zavod Komenski Kras, Helena Kosmina, 05 769 10 14 / 041 697 625 ali
helena.kosmina@stanjel.eu.

Celoten program Martinovanja na Krasu je dostopen na spletni strani www.martinovanjenakrasu.si.

Vabljeni k sodelovanju!

PRIJAVNICA
Štanjel, 8. november 2019

Naziv vinske kleti
oz.
blagovna
znamka:
Ime in priimek
nosilca:
Naslov:
Kraj in poštna
številka:
Kontaktni telefon:

E-pošta:
Spletni naslov:

1. VZOREC:
Število prijavljenih vzorcev: ____________________ (navedite).
Vzorec št. 1
Naziv vina
Sorta vina

Vinorodna
lega
Vzorec št. 2
Naziv vina
Sorta vina

Vinorodna
lega

S podpisom prijavnice izjavljam, da izpolnjujem in sprejemam vse pogoje ter soglašam, da se vsi zgoraj
navedeni podatki lahko uporabijo za promocijske namene prireditve Martinovanje na Krasu ter
Praznika vina v Štanjelu.

V _____________ dne: ______________________

Podpis: ___________________________

