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Zadeva:  POVABILO ZA SODELOVANJE NA MEDNARODNEM OCENJEVANJU VIN SORTE 

ŠIPON C' EST BON ORMOŽ 2010 
 
 
Spoštovani pridelovalec vina šipon! 

Legenda o izvoru imena šipon pravi, da so Napoleonovi vojaki na svojem pohodu  skozi naše vinske 
gorice in ob okušanju domačih vin govorili  »C' EST BON«  -  to  je dobro, odlično,  to prija .…       
Če je to veljalo nekoč, zakaj ne bi tudi danes? 

Sorta šipon –  mosler, furmint,  moslavac, in še bi lahko naštevali njegova imena – je sorta, ki je 
bila pojem vinogradniškega asortimenta  ljutomersko ormoških goric, celotne vinorodne Štajerske, 
pa tudi habsburške monarhije.   

Pod pritiskom mednarodno uveljavljenih  sort se je pomen  šipona  začel neupravičeno zmanjševati. 
Spremembe na vinskem trgu, ki ponovno  odkrivajo lokalne posebnosti in tradicionalne sorte,  
napredek v tehnologiji pridelave vina, dajejo tej stari sorti novo priložnost. Na področju ljutomersko 
ormoških goric je s sorto šipon zasajeno še vedno 208 ha vinogradov, zato ni čudno, da so ravno 
na tem področju vinogradniki Društva ljutomersko-ormoških goric Jeruzalem ustanovili Klub šipon. 

Želeli smo, da bi se zgodba o šiponu začela pisati na novo in z velikimi črkami, predvsem pa, da bi 
sorti povrnili stari ugled in slavo. Veliko je bilo že do sedaj postorjenega, ocenjujemo pa, da je 
prišel čas, da storimo korak naprej. 

Tako smo se letos odločili, da v okviru prireditev Martinovanje 2010 v Ormožu  organiziramo  

1.  MEDNARODNO OCENJEVANJE ŠIPONOV Ormož 2010, 

ki bi z množičnostjo in kakovostjo prepričalo našo slovensko in mednarodno publiko, da je to sorta z 
velikim potencialom. Da je to sorta, ki je po svojem karakterju in široki paleti kakovosti od suhih vin  
do suhih jagodnih izborov in specialnih vin v Tokaju tako izjemna, da si zasluži tudi posebno 
pozornost pri potrošniku.  

Razmišljali smo nekoliko širše, zato smo k ocenjevanju povabili tudi sosednje države, kjer šipon 
raste, pa ima zelo različna imena in umeščenost na tržišču.  



Ocenjevanje bo potekalo dne 7. 11. 2010 v Ormožu.  

Mednarodno ocenjevalno komisijo bo vodila prof.dr. Tatjana KOŠMERL iz Biotehniške fakultete v 
Ljubljani. Sestavo komisije najdete na spletni strani: www.ormoz.si, razdelek: Turizem 
(http://www.ormoz.si/podrocje.aspx?id=446).  

Vzorci bodo ocenjeni po mednarodnem 100-točkovnem sistemu. Več o ocenjevanju, pošiljanju 
vzorcev in podeljenih odličjih najdete v Pravilniku, ki se nahaja na citirani spletni strani. Na isti 
spletni strani bodo dne 8. 11. 2010 objavljeni tudi rezultati ocenjevanja. 

Prijava:  prijavni obrazec s podatki, ki je dostopen tudi na spletu na spletni strani: 
www.ormoz.si, razdelek: Turizem (http://www.ormoz.si/podrocje.aspx?id=446). V 
skladu s Pravilnikom in aneksi je potrebno vsakemu vzorcu priložiti izpolnjeni 
prijavni obrazec (v prilogi) in analizni izvid vina.  

Kotizacija:   15 € /vzorec.  

Način plačila:  gotovinsko ob osebni dostavi vzorcev ali na Transakcijski račun odprt pri Banki 
Slovenije, IBAN: SI56 01287-6000000172, SWIFT: BSLJSI2X. 

Način dostave  Osebno na TIC Ormož ali po pošti na naslov: TIC Ormož, Kolodvorska 9, 2270 
vzorcev:    Ormož, Slovenija. 

Zaključek  30. oktober 2010. 
zbiranja prijav  
in vzorcev: 

Kontaktna  Mojca GORJAK, tel. 00386 (0) 2 741 53 56,  00386 (0) 31 868 433 
oseba:  
 

Svečana podelitev priznanj nagrajenim pridelovalcem bo 12. 11. 2010 ob 17 h v viteški dvorani 
gradu Ormož. Nagrajena vina bomo predstavili medijem, gostincem in zainteresirani javnosti. Prav 
tako pa bo organizirana pokušina vseh nagrajenih vin v okviru Martinovanja 2010 v Ormožu. 

Vabimo vas torej, da se z vašimi odličnimi vini udeležite 1. Mednarodnega turnirja 
Šiponov in dodate svoj kamenček v mozaik nove podobe sorte šipon! 

  

Ormož, 21. september 2010. 

 

Javna razvojna agencija Občine Ormož 

TIC Ormož 

Društvo vinogradnikov 
ljutomersko-ormoških goric Jeruzalem 

 

 

 

 

 


