
VABILO k prijavi na 3. ocenjevanje ginov in brinjevcev  

na Gin & Brin festivalu 2022 

 

 

ŠKRD Na placu bo tudi letos v sklopu že tradicionalnega festivala Gin & Brin priredil 

ocenjevanje ginov in brinjevcev. Izvedeno bo kot zaprt dogodek v soboto, 18. junija 

2022, v Dutovljah. O rezultatih vas bomo obvestili do 25. junija 2022. Priznanja za 

najvišje ocenjene destilate bomo podelili na festivalu Gin & Brin (petek, 1. julij 2022). 

 

 

Ocenjevanje bo potekalo v naslednjih kategorijah: 

 

● London Dry gin, minimalno 37,5 % vol.: 

Gin, pridelan po London Dry metodi. Osnova zanj je 96% alkohol kmetijskega 

izvoda (npr. žitni, iz sadja,...). Po destilaciji mu ne sme biti dodano nič razen čiste 

vode. 

● Destiliran gin, minimalno 37,5 % vol.: 

Osnova zanj je 96% alkohol kmetijskega izvoda (npr. žitni, iz sadja,...). Ginu so 

lahko po destilaciji dodane naravne ali umetne arome, aromati, sadje, sladkor in 

ostali dovoljeni aditivi, ki vplivajo na okus, vonj ali barvo destilata. 

● Hladno zmešan gin (“Compound gin”), minimalno 37,5 % vol.: 

Osnova zanj je 96% alkohol kmetijskega izvoda (npr. žitni, iz sadja,...). Pridelava 

gina tega tipa ne vključuje redestilacije. Pridelan je z dodajanjem aromatov, arom, 

sadja in ostalih dovoljenih aditivov, ki vplivajo na okus, vonj ali barvo, v čist, 

nevtralen alkohol. 

● Sadni gin, minimalno 37,5% vol.: 

Osnova zanj je 96% alkohol kmetijskega izvoda (npr. žitni, iz sadja,...). Po 

destilaciji mu je dodano sadje in vsebuje manj kot 100 g sladkorja na liter. 

● Brinjevec, od 37,5 % do 60% vol.: 

Čisti destilat brinovih jagod. 

● Liker na osnovi gina, minimalno 18% vol.: 

Po destilaciji mu je dodano sadje in vsebuje vsaj 100 g sladkorja na liter. 

 

 

Za sodelovanje na ocenjevanju moramo vaše prijavnice in vzorce prejeti do vključno 

petka, 27. maja 2022. Vzorec naj bo v količini vsaj 0,5 l. Skupaj z vzorcem oddajte še 

izpolnjeno prijavnico. Če oddate več vzorcev, za vsakega izpolnite svojo prijavnico in 

jasno označite vsak vzorec. 

 

Vzorce in prijavnice nam lahko oddate na naslednje načine: 

 

- v gostilni Ukmar v Dutovljah, kadarkoli med obratovalnim časom, 

- po pošti na naslov ŠKRD Na Placu / Jure Krstan, Skopo 61, 6221 Dutovlje, 

- prevzem v Ljubljani po dogovoru (kontakt: Jure Krstan, 041 587 547). 

 



Prijavnico (v drugi prilogi), ki jo je potrebno oddati skupaj z vzorcem, izpolnite z 

naslednjimi podatki: destilarna, kontaktna oseba in telefonska številka*, kontaktni e-

poštni naslov*, ime vzorca, kategorija prijavljenega vzorca, alkoholna stopnja vzorca ter 

letnik pridelave. Prosimo, da je tudi na steklenici jasno in točno označeno, kateri 

vzorec vsebuje. 

 

Pristojbina za prijavo vzorca je 15 € (za vsak prijavljen vzorec). Poravnati jo morate 

najkasneje 3 dni pred ocenjevanjem, po računu, ki vam ga bomo pripravili po prejemu 

vaše prijave. S pristojbinami se krijejo stroški organizacije ocenjevanja. 

 

Namen izvedbe ocenjevanja ginov in brinjevcev na Gin & Brin festivalu je predvsem 

spodbujanje pridelave kvalitetnih izdelkov in splošno dvigovanje kakovosti le-teh, zato 

vas lepo vabimo k sodelovanju. 

 

 

 

 

 

Predsednik ŠKRD Na placu:           Organizator ocenjevanja: 

Deni Ristovski              Jure Krstan 

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vaše podatke bomo uporabljali samo za obveščanje v zvezi z letošnjim ocenjevanjem 

ginov in brinjevcev in rezultatih. 


