
       
 

 

2. Salon sadnih vin in 
 

5. Ocenjevanje jabolčnikov, hruškovcev, sadnih vin in sokov,  Boštanj ob Savi 2022 
  
 
Pišemo nove zgodbe!  
 
Vabimo pridelovalce jabolčnikov, sadnih vin in sokov, da sodelujejo na  5. ocenjevanju 
jabolčnikov, sadnih vin in sokov, in na 2. Salonu sadnih vin, v organizaciji TD Boštanj ob 
Savi.  
 
Pogoji za sodelovanje na 5. Ocenjevanju jabolčnikov, sadnih vin in sokov 
 
Sodelovanje 
Na ocenjevanju lahko sodeluje vsak pridelovalec sadnih vin iz različnih sadnih vrst – jabolka, 
hruške, jagodičje in drugo sadje ne glede na status pridelovalca.  
 
Kategorizacija 
Organizator bo prispele vzorce, na osnovi podatkov o vzorcu, razvrstil v eno od naslednjih 
kategorij 
 

1. Jabolčniki in hruškovci 
C1A – Moderni stil jabolčnika (jabolčniki pridelani iz konzumnih sort jabolk) 

C1B - Tradicionalni (slovenski) jabolčnik (jabolka iz travniških/tradicionalnih sort jabolk) 

C1D - Moderni hruškovci (pridelani iz konzumnih sort hrušk) 

C1E – Tradicionalni stil hruškovca (tradicionalne hruške, moštnice, tepke) 

C2B – Jabolčniki z dodatki drugih vrst sadja (hruške, jagodičje…) 

C2E – Jabolčniki z dodatki zelišč in arom 

C2F – Odprti stil – npr. jabolčniki z dodatkom medu za slajenje 

 

2. Sadna vina – so vsa vina iz sadja, ki ne vsebujejo jabolk ali hrušk. V primeru, da je sadno vino 
pridelano z dodatkom sadja ali soka jabolk in hrušk, se sadno vino kategorizira kot jabolčnik 
ali hruškovec v ustrezno kategorijo. 
 

3. Sadni sokovi 

 
 
 



Pravila 
Ocenjevanje prispelih vzorcev bo izvedla strokovna komisija v skladu s Pravilnikom. Pravilnik 
lahko najdete na fb profil TD Boštanj. 
Vsak pridelovalec lahko sodeluje z neomejenim številom vzorcev.  
Prijavnica 
Sodelujoči skupaj z vzorci pošlje prijavnico, ki je v prilogi tega vabila. S podpisom prijavnice, 
se sodelujoči strinja, da lahko organizator v publikacijo vpiše osnovne podatke o pridelovalcu 
ter pridobljeni oceni. 
 
  
Vzorci 
Vsak pridelovalec, ki sodeluje na ocenjevanju mora do roka dostaviti vzorce na naslov  
zbirnega mesta osebno ali po pošti.  
Dostaviti je potrebno 2 litra vzorca v  

- litrskih steklenicah z navojnim zamaškom,  
- vinski steklenici ali  
- v originalni embalaži, če gre za tržnega pridelovalca.  

V kolikor gre za polnitve v manjšo embalažo, mora skupna količina vzorca biti 2 litra skupaj. K 
vzorcu je potrebno priložiti prijavnico iz katere so razvidni poreklo in osnovni podatki o 
vzorcu in pošiljatelju. Kotizacije za sodelovanje znaša 15 eur po vzorcu.  
  
Rok in zbirno mesto 
Vzorce zbiramo do 17. maja 2022, do 18.00 ure na naslovu Bar Teraž, Monika Germovšek sp, 
Boštanj 36, 8294 Boštanj.  
  
Rezultati 
Rezultate ocenjevanja bodo objavljena na fb profilu TD Boštanj, priznanja najbolje ocenjenim 
vzorcem bodo podeljena na 2. Salonu jabolčnikov in sadnih vin v Boštanju ob Savi, v četrtek,  
26. maja 2022, v prostorih Gostišče Dolinšek, Vrh pri Boštanju.  
 
Nagrade 
Za najbolje ocenjen jabolčnik v kategoriji C1B – tradicionalni jabolčnik, bomo podelili Zlato 
jabolko. 
 
Informacije 
Aleš Germovšek,TD Boštanj ob Savi, na telefon: 031 655 936, ali po elektronski pošti: 

ales.germovsek@gmail.com 

Splet: https://www.facebook.com/td.bostanj/ 

 

 

Pišemo nove zgodbe, napišimo jih skupaj! 
 

 

        Organizator: 

              TD Boštanj ob Savi 



PRIJAVNICA VZORCEV 

 
2. Salon sadnih vin  

5. Ocenjevanje jabolčnikov, sadnih vin in sokov  
Boštanj ob Savi 2022 

 

 

 

SPLOŠNI PODATKI O PRIJAVITELJU 

 

Ime in Priimek: _______________________________________________ 

 

Naslov:   _______________________________________________ 

 

Poštna številka: _______________________________________________ 

 

Spletno mesto: ________________________________________________ 

 

Elektronski naslov, telefon: _______________________________________ 

 

 

PODATKI ZA OBJAVO REZULTATOV OCENJEVANJA 

 

Naziv (podjetje, kmetija): ___________________________________________ 

 

Ime vzorca: _______________________________________________________ 

 

Elektronski naslov:__________________________________________________ 

 

 

SODELOVANJE NA SALONU, 26.maj 2022: DA NE 

 

Podatki za izstavitev računa za prispele vzorce: 

 

Polni naslov: _____________________________________________________________ 

 

DŠT: __________________________  MŠT: __________________________ 

 

 

 

Datum: __________________    __________________  

         (podpis1) 

 
1S podpisom prijavnice potrjujem, da sem seznanjen z pogoji sodelovanja na ocenjevanju in salonu, ter 

dovoljujem da organizator obdeluje pridobljene podatke za namene promocije ocenjevanja in salona.  

 

 



 

Osnovni podatki o vzorcu:   

 

Ime vzorca : 
____________________________________________________________ 
 
Označba:   sadno vino  jabolčnik/hruškovec  sadni sok 
 
Barva: ___________________ Letnik: __________________________ 
 
Sortiment/sorta: _________________________________________________ 
 
Alkohol:________________  Prisotnost žvepla (obkroži):  DA NE 
 
Obkroži:  suho polsladko sladko  Prisotnost CO2:    DA   NE 
 
 
Ime in priimek: ___________________   Podpis:_____________ 
 
 
Prosimo, da izpolnite osnovne podatke o vsakem vzorcu s katerim sodelujete na ocenjevanju! 

 
 

 


