PRAVILNIK
O OCENJEVANJU KAKOVOSTI
KONZERVIRANE ZELENJAVE IN DRUGIH IZDELKOV
na natečaju prehranskih izdelkov »AGRARIIN NATEČAJ NAJ DOMAČ IZDELEK SLOVENSKE ISTRE 2022« pokrovitelja
KZ AGRARIA KOPER v okviru Dnevov kmetijstva slovenske Istre 2022 v Kopru
Splošne določbe
1. Člen
Po določbah tega Pravilnika se vrši ocenjevanje kakovosti in podeljevanje priznanj za konzervirane izdelke iz
zelenjave in sadja (vložnine zelenjave in vložnine in namazi iz sadja), ter kise iz grozdja.
Za ocenjevanje konzervirane zelenjave in drugih pridelkov se upoštevajo določbe Osnovnega pravilnika o
ocenjevanju prehranskih izdelkov v okviru sejma »Dnevi kmetijstva slovenske Istre« v Kopru (v nadaljevanju:
Osnovni pravilnik).
2. Člen
S tem pravilnikom se določa:
a) vrsto, skupino in posamezne izdelke konzervirane zelenjave, ki se ocenjujejo;
b) osnovno kakovost izdelka;
c) delo ocenjevalnih komisij;
d) način ugotavljanja kakovosti izdelkov in točkovanje;
e) vrste priznanj.
f) pogoje sodelovanja
3. Člen
Ocenjevanje se izvaja za naslednje izdelke:
- Vložnine zelenjave (surovina mora biti slovenskega porekla)
- Vložnine in namazi iz sadja (surovina mora biti slovenskega porekla)
- Kisi iz grozdja (surovina mora biti slovenskega porekla)

4. člen
Konzervirane izdelke iz zelenjave in druge pridelke ocenjuje 5 članska komisija, ki jo predlaga in imenuje
Organizacijski odbor, s sklepčnim glasovanjem.
Člani komisije so imenovani po sledečem kriteriju:
Član (vodja komisije) 1: POKLICNI KUHAR
Član 2: STOKOVNJAK IZ ŽIVILSKE STROKE
Član 3: PREDSTAVNIK MESTNE OBČINE KOPER
Član 4: ZVESTI KUPEC KZ AGRARIA KOPER

Član 5: ZADRUŽNIK AGRARIA KOPER

5. člen
Komisija ocenjuje izdelke, ki so označeni s šiframi. Če se med potekom ocenjevanja ne more zagotoviti
anonimnosti določenega vzorca, se ocenjevanje prekine in se isti vzorec oceni ponovno, ko se zagotovi
anonimnost.
6. člen
Izdelki se ocenjujejo posamezno s točkovanjem organoleptičnih lastnosti. Maksimalno število točk, ki ga določen
vzorec lahko doseže je 20. Pri ocenjevanju posameznih lastnosti vzorca se lahko uporabljajo tudi polovice točk.
7. člen
Kakovost izdelka se določa s seštevkom točk, ki se dodelijo za posamezno lastnost.
Vložena zelenjava:

največ točk

- barva

3

- vonj

4

- okus (všečnost)

7

- izgled

3

- konsistenca

3
skupaj največ 20 točk

Vloženo sadje in sadni namazi:

največ točk

-barva

4

- vonj

4

- okus (všečnost)

8

- konsistenca

4
skupaj največ 20 točk

Kisi iz grozdja:

največ točk

- barva

4

- vonj

4

- okus (všečnost)

8

- bistrost

4
skupaj največ 20 točk

Proizvodi, ki ne ustrezajo pogojem razpisa se ne ocenjujejo.
8. člen

Ocenjevanje posameznih lastnosti je lahko od 0 točk za najslabšo kakovost do maksimalnega števila točk za
odlično kakovost, kot je navedeno v 7. členu tega pravilnika.
Vsi izdelki:
Barva:
➢
➢
➢
➢

neustrezna barva
delno ustrezajoča, manjše odstopanje
vrsti konzervirane zelenjave ali drugih plodov ustrezajoča barva
izrazita in brez napake

0 točk
⇓
⇓
max. točk

Vonj:
➢ pokvarjen, po plesni ali brez vonja ustrezne vrste plodov
➢ dober in vrsti plodov ustrezajoč vonj
➢ odličen in iniciativen vonj, karakterističen za vrsto plodov

0 točk
⇓
max. točk

Okus:
➢ pokvarjen, po plesni in gnilobi z raznimi priokusi,
ki ne ustrezajo vrsti plodov
➢ normalen okus navedene vrste plodov s priokusom, ki ni izrazit
➢ normalen okus navedenih konzerviranih plodov brez priokusov
➢ harmoničen okus navedenih konzerviranih plodov,
ustrezajoč vrsti deklarirane surovine
➢ odličen intenziven okus brez priokusov

0 točk
⇓
⇓
⇓
max. točk

Izgled:
➢
➢
➢
➢

mehki, razkuhani, poškodovani plodovi ali deli plodov
neizenačeni plodovi ali deli plodov po obliki in velikosti
izenačeni plodovi ali deli plodov s prisotnimi neočiščenimi deli
izenačeni, lepo oblikovani in očiščeni plodovi ali deli plodov

0 točk
⇓
⇓
max. točk

Konsistenca:
➢
➢
➢
➢

močno odstopanje v konsistenci izdelka, pretrda, premehka
neznačilna konsistenca za tip izdelka in osnovno surovino
konsistenca značilna za tip izdelka in osnovno surovino
izdelek je odlične konsistence, značilne za tip izdelka
in osnovno surovino

0 točk
⇓
⇓
max. točk

Bistrost:
➢
➢
➢
➢

motno z usedlino
slabo izbistren izdelek, vendar brez usedline
bister brez usedline
kristalno bister

0 točk


max.točk

Kis, ki je v prometu, mora izpolnjevati naslednje pogoje glede minimalne kakovosti:
a) vsebnost skupne kisline, računano kot ocetna kislina, za:
– vinski kis najmanj 60 g/l,
– razredčen vinski kis najmanj 40 g/l;
b) ostanek vsebnosti alkohola za:
– vinski kis največ 1,0 % vol,
– specialni kis, izdelan na osnovi vinskega kisa, največ 3 % vol;
c) vsebnost pepela za:
– vinski kis in razredčeni vinski kis največ 3,5 g/l.

9. člen
Na osnovi povprečne vrednosti seštevka točk, ki so jih dodelili posamezni člani komisije se izračuna končno
število točk za posamezni vzorec. Izračunano število točk se vnese v zapisnik in predstavlja osnovo za podelitev
priznanj. Rezultati se nanašajo na prinesene vzorce.

10. člen
Pogoji sodelovanja.
Na natečaju lahko sodelujejo vsi tisti, ki imajo prijavljeno kmetijo oz. imajo KMG-MID in pravne osebe.
Na natečaju lahko sodelujejo samo izdelki, ki še niso v prodaji v trgovinah in na spletu.
Na natečaj se lahko prijavijo 3 kategorije izdelkov:
1. kategorija: Vložnine zelenjave (osnovna surovina mora biti slovenskega porekla)
2. kategorija: Vložnine in namazi iz sadja (osnovna surovina mora biti slovenskega porekla)
3. kategorija: Kisi iz grozdja (surovina mora biti slovenskega porekla)
Sodelujoči prinesejo ali pošljejo po 3 vzorce vsakega prijavljenega izdelka (skupno vsaj 750g ali 750ml) na naslov: KZ
Agraria Koper z.o.o., Koper, ulica 15.maja 17, 6000 Koper, (tajništvo) s pripisom za AGRARIIN NATEČAJ NAJ DOMAČ
IZDELEK SLOVENSKE ISTRE.
Vzorci morajo biti oddani oz. morajo prispeti na zgoraj navedeni naslov do vključno 01.10.2022 do 15:00.
Poleg vzorcev mora sodelujoči izpolniti PRIJAVNI OBRAZEC in ga priložiti k izdelkom s katerimi se prijavlja na natečaj.
Prijav na natečaj je BREZLAČNA.

11. Člen
Ocenjevanje
Ocenjevanje komisije bo potekalo dne, 05.10.2022 v Mediteranskem vrtu Kmetijsko razvojnega centra slovenske
Istre Purissima, KZ Agraria Koper.
Ocenjevanje ne bo javno.
Rezultati bodo razglašeni, v nedeljo 09.10.2022 na glavnem prizorišču sejma Dnevi Kmetijstva Slovenske Istre.
Nagrade bo podelil predsednik Kmetijske zadruge KZ Agraria Koper in predstavnik MOK.

12. Člen

Nagrade:
Najboljši izdelek je tiski, ki prejme največ točk iz vsake kategorije in je zmagovalni izdelek v svoji kategoriji.
Nagrade prejme po en zmagovalni izdelek iz vsake kategorije.
Nagrada za najboljši izdelek iz 1. kategorije: Vložnine zelenjave (surovina mora biti slovenskega porekla) je,
*oglaševalsko-prodajni paket, ki ga podarja KZ Agraria Koper.
Nagrada za najboljši izdelek iz 2. kategorije: Vložnine in namazi iz sadja (surovina mora biti slovenskega porekla) je,
*oglaševalsko-prodajni paket, ki ga podarja KZ Agraria Koper.
Nagrada za najboljši izdelek iz 3. kategorije: Kisi iz grozdja (surovina mora biti slovenskega porekla), je, *oglaševalskoprodajni paket, ki ga podarja KZ Agraria Koper, ter naziv županov Kis.

*Oglaševalsko-prodajni paket KZ Agraria zajema:

➢ grafično oblikovanje etikete za izdelek s pripisom zmagovalni izdelek na Agrariinem natečaju »NAJ DOMAČ
IZDELEK SLOVENSKE ISTRE 2022« pod pokroviteljstvom (in z logotipom) KZ AGRARIA KOPER
➢ 1 x analiza hranilnih vrednosti izdelka
➢ Podpora pri urejanju potrebne dokumentacije za plasiranje izdelka v prodajo (npr. pomoč pri registraciji
obrata, dopolnilne dejavnosti)
➢ plasiranje izdelka v vse prodajne enote Kmetijske zadruge Agraria za obdobje 12ih mesecev (prodajne cene
in prodajni pogoji morajo biti soglasno doseženi, sicer se plasiranje ne izvede)
➢ Agraria dobi ekskluzivo prodaje zmagovalnega izdelka za dobo 12ih mesecev
➢ priprava fotografskega gradiva, za namene oglaševanja izdelka, ki ga lahko uporablja tudi nagrajenec za
lastno oglaševanje
➢ Radijsko oglaševanje izdelka, paket 40 x 15 sek oglas na najbolj poslušanem radiu na Obali – Radio Capris
(oglas se tvori tako, da usmerja kupce k nakupu zmagovalnega izdelka v poslovalnice KZ Agraria Koper)
➢ Oglaševanje na družbenih omrežjih FB/IG v zagonskem obdobju 3 mesecev, ki zajema 6 objav na družbenih
omrežjih, od tega 4 plačane objave v skupni vrednosti 120 eur, 2 nagradni igri
➢ Izdelava video recepta, ki se uporabi v skupne oglaševalske namene in ga nagrajenec lahko uporabi za svoje
lastno oglaševanje (v videu morata biti izpostavljena oba logotipa nagrajenca in KZ Agraria, video recept
izdela KZ Agraria)

13. Člen
Mestna občina ima za potrebe protokola (t.i. košarica dobrot MOK), možnost odkupa določene količine nagrajenih izdelkov iz
vsake kategorije.
Vsi izdelki, ki bodo izpolnjevali pogoje za udeležbo na natečaju in ki bodo opremljeni z vsemi potrebnimi dovoljenji za prodajo na
prostem trgu pa bodo imeli možnost skleniti konsignacijsko pogodbo za prodajo v trgovini Turistično informacijskega centra
Mestne občine Koper, v pritličju Pretorske palače.

14. Člen
Pravilnik velja od meseca avgusta 2022 naprej, za natečaj v letu 2022.

KZ Agraria Koper, z.o.o., Koper

Organizacijski Odbor sejma
Dnevi Kmetijstva slovenske Istre

