PRIJAVNICA
k uporabi blagovne znamke
SOMMELIERSKA SELEKCIJA 2019
Podatki o prijavitelju:
NAZIV
NASLOV
KRAJ
ODGOVORNA OSEBA
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
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E-POŠTA

Podatki o prijavljenih vinih:

VINO / SORTA / ZVRST / POREKLO
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SLADKO
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3.
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5.
6.
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Tržna količina sodelujočega vina ne sme biti manjša od 500 steklenic. Omejitev ne
velja za predikatna in arhivska vina.
Plačilo prijavnine: PRIJAVNINE NI!
Rok prijave: petek, 15. marec 2019
Količina vina: 6 steklenic
Dostava: Zavod SloVino, Mlinska ulica 1, Maribor, najkasneje do 15. marca 2019

Kraj:
Datum:
Žig:

Podpis prijavitelja:

Zavod za razvoj in raziskovanje gostinskih in kmetijskih dejavnosti SloVino,
s sedežem Mlinska ulica 1, Maribor,

RAZPISUJE
pogoje za uporabo blagovne znamke

»SOMMELIERSKA SELEKCIJA« za leto 2019
za mirna in za peneča vina vseh sort ter zvrsti.
V skladu s pravilnikom se lahko za uporabo blagovne znamke Sommelierska
selekcija – Sommelier Selection potegujejo vina vseh sort in zvrsti, katerih prijavljena
količina za sodelovanje ni nižja od 375 litrov. Količinska omejitev ne velja za vina
posebnih kakovosti. Pred pričetkom akcije je potrebna odločba o ocenitvi vina po
zakonu.
Sommelierska selekcija bo izbirala vina v naslednjih kategorijah:
-

ŠPargelj vina, vina k špargljevim in zelenjavnim jedem
Vina k jedem iz govedine in divjačine
Vina k ribjim jedem
Goban, vina h gobjim jedem
Vina k prleški gibanici
Vina k prekmurski gibanici
Rosé Sommelier Selection za rosé mirna in peneča vina
Sommelier selection za peneča vina
Sommelier selection za posamezno sorto (sodelujejo lahko vse sorte)

Najbolje rangirana vina iz posamezne kategorije prejmejo naziv in diplomo:
-

Sommelier selection PortoRosé2, najboljša rosé vina
Sommelier selection Best of Sweet, najboljša slajša vina
Sommelier selection Best of White, najboljša bela vina
Sommelier selection Best of Red, najboljša rdeča vina
Sommelier selection Best of Old vintages, najboljša arhivska vina
Sommelier selection Best of Cuvée, najboljše zvrsti
Sommelier selection Best of Sparkling, najboljša peneča vina

V posamezni kategoriji bodo podeljeni nazivi le v primeru, da je v izbrani kategoriji
sodelovalo več kot deset vin.
Rok prijave: petek, 15. marec 2019
Plačilo prijavnine: PRIJAVNINE NI!
Količina vina: 6 steklenic (izbrana vina dodatnih 6 steklenic za javne predstavitve)
V komisijsko oceno bodo vključena vsa pravočasno prispela vina.
Dostava: Zavod SloVino, Mlinska ulica 1, Maribor, najkasneje do 15. marca 2019

Z namenom dviga kulture omizja in pospeševanja zdrave in kakovostne prehrane, bo
komisija sommelierjev med prispelimi izbrala vina z največ prejetimi točkami. Člani
komisije ne poznajo nobenih podatkov o vinih, ki jih izbirajo – slepa degustacija. Pri
izboru bodo upoštevane organoleptične lastnosti vin. Najpomembnejša postavka
točkovanja je skladnost vina z jedmi in uporabnost v kulinariki. Za ŠPargelj vina so
lahko imenovana le vina letnika 2017 in 2018. V vseh ostalih kategorijah ni omejitev.
Vsa vina morajo ustrezati razpisanim pogojem.
Le vina, izbrana s strani sommelierske komisije, lahko uporabljajo dodatno
nalepko za označevanje.
Cena nalepk oz. sodelovanja v aktivnostih akcije Sommelierska Selekcija 2019
- 100 nalepk 0,72 EUR / kos
- 300 nalepk 0,52 EUR / kos
- nad 600 nalepk 0,39 EUR / kos
- nad 1200 nalepk 0,33 EUR / kos
- nad 5000 nalepk 0,22 EUR / kos
Članom SloVino koncepta se na zgornje cene prizna 5 % popust.
Razstavljavcem Salona VinDel 2018 se prizna 5 % popust. Popusti se seštevajo!
Cene ne vključujejo DDV.
Sodelovanje na Sommelierski selekciji ni pogojeno z nakupom nalepk. Objavljeni so
vsi nagrajenci. V nadaljevanje akcije se vključuje le vinarje, ki so vina opremili z
nalepkami.
Izbor vin za Sommeliersko selekcijo bo izvedla strokovna komisija sommelierjev višjih
stopenj, skupaj z vabljenimi eminentni strokovnjaki, predvidoma 20. marca 2019 na
Zavodu SloVino.
Rezultati bodo objavljeni na www.slovino.com in www.sommelier.si.
Zmagovalci bodo objavljeni v Reviji Pet zvezdic in v reviji Slovenian Wine News
SloVino Vinsko kulinarični trendi ter na socialnih omrežjih.
Fotografije zmagovalnih vin, opremljenih z nalepko Sommelier Selection, bodo
objavljene na mednarodnem vinsko kulinaričnem Instagram profilu Wineexpo z več
kot 50.000 sledilci.
Dodatne informacije: Zavod SloVino, info@sommelier.si, 031 766 000

