
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVNICA NA UMETNOST RIZLINGA IN 
GIBANICE  

2020 
 
 

 

 

 

V Lenartu v Slovenskih goricah se bo 14. marca 2020 odvil poseben večer, kjer bomo ob vrhunskih 
renskih in laških rizlingih različnih vinorodnih okolišev, svoje čute razvajali tudi z umetnostjo in 

tradicionalno kulinariko.   
 

 

 
 
Dogodek se bo odvil v Centru slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, Lenart od 16.00 -22.00  
Prijavljeni vinarji oziroma predstavniki kleti bodo ob vstopu prejeli vstopnico in degustacijski kozarec.  
 
Redna vstopnina za obiskovalce: 10 EUR.  
Kotizacija za kozarec: 5 EUR (ob vračilu kozarca se znesek vrne)  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

PODATKI O PRIJAVITELJU:  

 

Naziv kleti,  podjetja:    

Naslov:   

Kontaktna oseba:   

Telefonska št.:  

E-pošta:   

Spletna stran:   

Davčna št:   

Zavezanec za DDV:     DA     NE  

 
 
 

PREDSTAVLJENI BODO NASLEDNJI VZORCI VIN: 
 

Vrsta vina Naziv vina:  Letnik  Slad. 
stop  

Skupne 
kisline g/L  

Alk. 
Vol. % 

Slog vina 
(sveže, zorjeno, barique, 
predikat, penina)   

Vinorodni 
okoliš  

Laški rizling         

Laški rizling        

Laški rizling        

 

Vrsta vina Naziv vina:  Letnik  Slad. 
stop  

Skupne 
kisline g/L  

Alk. 
Vol. % 

Slog vina 
(sveže, zorjeno, barique, 
predikat, penina) 

Vinorodni 
okoliš 

Renski rizling        

Renski rizling        

Renski rizling         

 
 
Na dogodku bosta naša vina predstavljala: 
 
Ime in priimek:  

Ime in priimek:  



 

 

 

 

 

Ob prijavnici nam posredujte tudi logotip kleti oz. podjetja. 
 
 

 

Prijavnina znaša 20,00 EUR na vinarja, ne glede na število vzorcev. 

 
Podatki za nakazilo:  

 
Društvo vinogradnikov Lenart 
Nikova ulica 9 
2230 Lenart 
 
NKBM, d.d.  
IBAN: SI56 0410 2000 0155 478  

 
Namen: Plačilo kotizacije  
Koda namena: Prijava rizling 2020 
 

 
Izpolnjeno prijavnico in logotip nam v elektronski obliki pošljite na:  

info@rizling.si  
 

ali v fizični obliki:  
KGZS Zavod Ptuj (Umetnost rizlinga - Mojca Čep)  

Ormoška c. 28   2250 Ptuj  
 

Rok prijave:  29. februar 2020  
Več informacij na: www.rizling.si, ali na 041 962 788  

 
 

 
Organizatorji dogodka:  

 
Društvo vinogradnikov Lenart  

Društvo kmečkih žena in deklet Lenart 
VTC 13  

RASG d.o.o.  
Občina Lenart  

KGZS  Zavod Ptuj  
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