
                 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vabilo k oddaji vzorcev na ocenjevanje 
in predstavitev na 5. Festivalu modre frankinje 

 
Spoštovani vinarji! 
 

Vabljeni na praznik vina v čast modri frankinji, temu žlahtnemu proizvodu narave in trdega dela 

človeških rok.  
 

Lokacija in čas festivala: 
5. festival Modre frankinje bo potekal v petek, 11. septembra (strokovno-programski del), ter v 
soboto, 12. septembra 2015, od 15. do 22. ure na Gradu Sevnica. 

 

Vsebina in program festivala: 
 

ENOLOŠKI DEL: 

Predhodno (27. 8. 2015) ocenjevanje in izbor najboljših modrih frankinj v treh kategorijah:  

(1) letnik 2014 in  

(2) ostali letniki (vključno z barrique),  

(3) ostali (predikati, penine, rosé…).  

Jedro festivala modre frankinje je pokušina modrih frankinj ter predstavitev pridelovalcev te sorte  

v soboto, 12. 9. 2015, od 15. do 22. ure na Gradu Sevnica. 

 

STROKOVNO-PROGRAMSKI DEL: 

V petkovem delu festivala bo organizirano tematsko predavanje ter kulinarični večer, v sobotnem 
delu pa se bo odvijal kulturno-glasbeni program – večer slovenskih popevk z Evo Černe. 
Podroben program festivala je objavljen na spletni strani www.modra-frankinja.com.  

 

KULINARIKA: 

Med festivalom bodo za kulinariko skrbeli vrhunski kulinariki Gostilna Repovž, Gostišče Dolinšek in 
Chef Galerije okusov Borut Jovan, ki bodo osmislili modro frankinjo z različnimi jedmi; predstavljena 
bo tudi ponudba Grajskih mesnin (izbrani mesni in suhomesnati izdelki iz lastne predelave Kmečke 
zadruge Sevnica). Najboljše modre frankinje, ocenjene na festivalu, bodo tako s pokušino tvorile 
edinstveni kulinarični dvospev z izbranimi jedmi. 

 

NAGRADE: 

- Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo izvirno plaketo, priznanje in praktično darilo; 

- Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo predstavitev vin v Reviji Vino; 

- Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo predstavitev vin v Reviji Pet zvezdic; 
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- Najboljših pet (absolutno) prejme možnost brezplačne predstavitve na tematskem vinskem 

dogodku o modri frankinji v kavarni Grand hotela Union v Ljubljani 25. Septembra 2015; 

- Najboljših pet v vsaki kategoriji prejme brezplačno predstavitev vin na 5. Festivalu modre 

frankinje v Sevnici; 

- Zmagovalec (šampion) festivala prejme prehodni simbol festivala; 

- Zmagovalec (šampion) festivala prejme ekskluzivno predstavitev v Reviji Vino; 

- Zmagovalec (šampion) festivala prejme celoletno brezplačno promocijo in udeležbo na 

številnih predstavitveno promocijskih dogodkih (martinovanje v Ljubljani, mali festival modre 

frankinje…) 

- Vsi vinarji z oceno modre frankinje vsaj 17,50 na ocenjevanju 5. Festivala modre frankinje 

boste imeli možnost predstavitve na osrednjem dogodku festivala 12. septembra; 

 

Prijavnina znaša 20 EUR na vzorec. Prijavnino lahko poravnate v gotovini ob oddaji vzorcev ali vam 

izstavimo račun. Prijavnina mora biti plačana pred ocenjevanjem. Vzorce (3 steklenice vsakega 

vzorca) zbiramo do vključno ponedeljka, 24. avgusta 2015, do 16. ure na naslednjih lokacijah: 

1. v Turistični agenciji Doživljaj, Trg svobode 10, 8290 Sevnica, vsak delovni dan od 9h do 17h. 
Kontakt: 051 680 287 ali 07 81 65 462. 

2. v Kmečki zadrugi Sevnica, PE KOC Bizeljsko, Bizeljska cesta 38, 8259 Bizeljsko, vsak delovni dan 
od 7.00 do 18.00, sobota od 7.00 do 13.00. Kontakt: 07 45 20 350. 

3. v lokalu Mala Mačka, Vrhovčeva ulica 14, 8000 Novo mesto (vsak dan od 07.00 do 22.00, petek od 
07.00 do 24.00, sobota od 09.00 do 24.00, nedelja zaprto), Kontakt: 031 854 421 (Meta). 

4. v Weinbau Fam. Hans Rohrer, Hauptstraße 92, 7361 Lutzmannsburg, Avstrija, Tel/Fax: +43 
(0)2615 87 230 | e-mail: info@rohrerwein.at 

5.  v VinOliva Kft., Városkép Irodaház, Budai Nagy Antal u. 1. III. Emelet, Pécs, Madžarska. 

         Tel.: +36 70 311 98 35 

 

Ob oddaji vzorcev morate izpolniti prijavnico. Prijavnica je dostopna na spletni strani www.modra-
frankinja.com. Ocenjevanje modrih frankinj bo izvedla mednarodna strokovna komisija po 20 točkovni 
metodi v naslednji sestavi: g. Jože Simončič (predsednik komisije, Kartuzija Pleterje, d.o.o., Slovenija), 
g. Iztok Klenar (enolog, podpredsednik Mednarodne zveze enologov (UIOE), Slovenija), g. Mojmir 
Wondra, prof. dr. (predstojnik Katedre za tehnologijo vina, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 
Slovenija), ga. Tatjana Košmerl, prof. dr. (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija), ga. 
Darja Bovha (Vinska klet Vila platana, Slovenska Bistrica, Slovenija), dr. József Kosárka (degustator, 
Budimpešta, Madžarska), ga. Anna Schachner (dipl. somelje, Gradec, Avstrija) in bo potekalo v 
četrtek, 27. 8., v Vinski kleti Mastnak v Krakovem pri Sevnici. Rezultati ocenjevanja bodo 
objavljeni najkasneje dne 1. 9. 2015 na spletni strani http://www.modra-frankinja.com ter v 
festivalskem katalogu, ki ga bo prejel vsak obiskovalec festivala ob vstopu na festival na Gradu Sevnica.  

 

b) jedro festivala modre frankinje je pokušina modrih frankinj ter predstavitev pridelovalcev te 
sorte v soboto, 12. 9. 2015, od 15. do 22. ure na Gradu Sevnica. Na festival ste vabljeni vsi 
pridelovalci modre frankinje iz vseh vinorodnih območij modre frankinje.  

 

Vse dodatne informacije o festivalu lahko dobite na tel. št. 07 81 61 075 (do 15. ure) ali na mobilni 
številki 051 680 289 (Rok Petančič), na e-pošti: grad.sevnica@kstm.si, na spletni strani: 
www.modra-frankinja.com.  

 

Ob festivalu vam priporočamo oglede izbranih vinarjev in nastanitvene ponudbe na Bizeljsko sremiški 
in Gornje dolenjski vinsko turistični cesti in ob tem spoznavanje tudi ostalih turističnih zanimivosti v 
Posavju. Več informacij na: www.dozivljaj.si, tel. 07 81 65 462 ali 051 680 287. 
 

Organizator festivala:  

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, 

 tel. 07 81 61 070, Fax: 07 81 61 079, info@kstm.si, URL: www.kstm.si 
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