
                 

 

     
 

 

 
Povabilo k oddaji vzorcev na 10. 

ocenjevanje MODRIH FRANKINJ in 
Webfest MODRE FRANKINJE 

 
Spoštovani pridelovalci modre frankinje! 
 
Vabljeni na tradicionalni praznik vina v čast modri frankinji, izvorno slovenski vinski sorti ter najbolj 

kakovostni rdeči sorti v vinorodni deželi Posavje.  
 
Kljub trenutnim razmeram, ki vsled pandemiji vladajo v Sloveniji in svetu, smo se odločili, da 
pristopimo k ocenjevanju modrih frankinj in na nek način že v predvidenem junijskem obdobju 
obeležimo tudi jubilejni 10. festival modre frankinje. Vse kaže, da festivalskih druženj, kot smo jih 
bili vajeni doslej, še nekaj časa ne bo mogoče organizirati. A nas to nikakor ne sme odvrniti od 
druženj z vinogradniki in vinarji ter uživanja v žlahtni kapljici. Zato pripravljamo virtualno 
druženje, na katerem bo v središču modra frankinja, in mu lahko že sedaj sledite na facebooku pod 
dogodkom Webfest modre frankinje. Od 8. junija, ko je bil predviden festival modre frankinje, pa vse 
do 15. junija bomo tam za vse ljubitelje modre kapljice delili vinska doživetja, ideje, namige in tudi 
degustacije. Za več informacij nam sledite dogodku in na facebook profilih KŠTM Sevnica in Modra 
frankinja – žametno vino regije Posavje ter na spletnih straneh www.kstm.si in www.modra-
frankinja.com.  
 

LOKACIJA IN ČAS VIRTUALNEGA DRUŽENJA: 
Webfest modre frankinje bo potekal od ponedeljka, 8. junija 2020, do ponedeljka, 15. junija 2020, 

na facebooku v dogodku Webfest modre frankinje. 

 

Vsebina in program festivala: 
 

MEDNARODNO OCENJEVANJE: 
Mednarodno ocenjevanje in izbor najboljših modrih frankinj bo potekalo 4. junija v pet kategorijah: 

(1) letnik 2019 in  
(2) ostali letniki (vključno z barrique),  
(3) predikati 
(4) penine 

(5) roseji  

 
PROGRAM Webfest modre frankinje: 

 
Podroben program festivala je objavljen v Facebook dogodku Webfest modre frankinje. 

KULINARIČNA PONUDBA: 

 
Med Webfestom bodo kulinarični del prispevali naši gostinci, ki bodo z vami delili izbrane posavske jedi 

in osmislili kombinacijo modre frankinje z njimi.  

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

- Prvo uvrščeni v vsaki kategoriji prejme video predstavitev na facebook in youtube 

http://www.kstm.si/
http://www.modra-frankinja.com/
http://www.modra-frankinja.com/


                 

 

     
 

kanalu; 
- Prvi v vsaki kategoriji prejmejo predstavitev vin v Reviji Vino (www.revija-vino.si); 
- Prvi v vsaki kategoriji prejme predstavitev v Reviji Pet zvezdic (www.petzvezdic.si); 
- Najboljših pet (absolutno) prejme možnost ugodnejše predstavitve na Slovenskem festivalu vin v 

Ljubljani; 
- Prvak festivala prejme prehodni simbol festivala; 
- Prvak festivala prejme ekskluzivno predstavitev v Reviji Vino (www.revija-vino.si); 
- Prvak festivala prejme intervju na Ovinu.si, socialnih omrežjih in objavo v časniku Finance; 
- Prvak festivala prejme celoletno brezplačno promocijo in udeležbo na predstavitveno-

promocijskih dogodkih (sejmi, kulinarični večeri…). 
 

Prijavnina znaša 40 EUR na vzorec. Prijavnino poravnate (1) na TRR SI56 0131 0600 0000 209; 

Namen plačila: "plačilo vzorcev MF 2020" in vam po izvedbi plačila izstavimo račun ali (2) v 

gotovini ob oddaji vzorcev (samo v TA Doživljaj v Sevnici po predhodnem dogovoru na 051 680 

287 in Kmečka zadruga Sevnica, PE KOC Bizeljsko). Prijavnina mora biti plačana najkasneje pred 

ocenjevanjem do vključno 4. junija, sicer vzorec ne bo ocenjen.  

 

Vzorce (3 steklenice vsakega vzorca (0,75l ali 1l steklenice), predikati vsaj 0,25l) zbiramo do 

vključno petka, 29. maja 2020, do 16. ure na naslednjih lokacijah: 

1. Turistična agencija Doživljaj, Trg svobode 10, 8290 Sevnica, vsak delovni dan po predhodnem 
dogovoru na 051 680 287 ali 07 81 65 462. 

2. Kmečka zadruga 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. Gostilna Vovko, Ratež 48, 8321 Brusnice (ponedeljek - sobota od 12.00 do 22.00, nedelja in prazniki 
zaprto). Kontakt: 07 30 85 603 ali 041 832 190. 

 
Ob oddaji vzorcev morate izpolniti prijavnico. Prijavnica je dostopna na spletni strani www.modra-
frankinja.com, kakor tudi pravilnik ocenjevanja. Ocenjevanje modrih frankinj bo izvedla strokovna 
komisija v četrtek, 4. junija 2020, na Gradu Sevnica.  
 
Rezultati ocenjevanja bodo razglašeni 8. junija 2020 ob 17. uri v live prenosu na facebook strani KŠTM 
Sevnica in strani Modra frankinja – žametno vino regije Posavje ter objavljeni na spletni strani 
www.modra-frankinja.com.  

 

Jedro Webfesta modre frankinje bo razglasitev zmagovalcev ter predstavitev pridelovalcev modre 
frankinje, ki bo potekalo v facebook dogodku Webfest modre frankinje od 8. do 15. junija. V sklopu tega 
dogodka bomo pripravili predstavitev sodelujočih vinarjev in najboljših modrih frankinj. Za ljubitelje vin 
bomo pripravili več paketov modrih frankinj, ki jih bodo lahko predhodno naročili in jih bomo v online 
degustacijah tudi predstavili in opisali. V kolikor bodo razmere dopuščale, bomo v drugi polovici leta 
organizirali tudi festival modre frankinje, pri čemer bo vsem, ki boste oddali vzorce na ocenjevanje, tudi 
takrat omogočena udeležba na festivalskih stojnicah po enotni ceni s popustom.  

 

Vse dodatne informacije o festivalu lahko dobite na tel. št. 07 81 61 081 (do 15. ure) ali na mobilni 
številki 031 344 916 (Annemarie Culetto), na e-pošti: annemarie.culetto@kstm.si, na spletni strani: 
www.modra-frankinja.com.  
 
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  
 
Ocenjevanje poteka v okviru projekta »Modra frankinja – žametno vino regije Posavje«. Projekt je sofinanciran s pomočjo 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovoren KŠTM Sevnica. Organ 
upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 
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