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KGZS Zavod Ptuj, Mestna občina Ptuj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju 

z ostalimi kmetijsko gozdarskimi zavodi in ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano RS prirejamo v okviru prireditve DNEVI DOBROT SLOVENSKIH KMETIJ, 30. 

državno razstavo in ocenjevanje kmečkih prehranskih izdelkov. 

 
Razpis za sodelovanje na 30. državni razstavi in ocenjevanju 

Dobrote slovenskih kmetij 2019 
 

 
Razstava bo potekala od 17. do 19. maja 2019 v Minoritskem samostanu na Ptuju. Tako kot v 

preteklih letih bodo tudi letos izdelke ocenjevale strokovne komisije, ki bodo pričele z delom že v 

mesecu marcu. Podeljena bodo priznanja za kakovost in znaki kakovosti. 

Razpis in pravilniki o ocenjevanju izdelkov na Dobrotah slovenskih kmetij 2019 bodo objavljeni 
na spletni strani:  www.kgz-ptuj.si  in  www.dobroteslovenskihkmetij.si  
 
Letos se bodo ocenjevali: 
 
1. IZDELKI IZ ŽIT - pšenični kruh, rženi kruh, kruh drugih krušnih žit,  mešani kruh, kruh posebnih 

vrst, sadni kruh z več kot 50 % sadja, sadni kruh z manj kot 50 % sadja, pletenice, potice, biskvitni 

šarklji, krofi, kvašeni rogljički, buhteljni, janeževi upognjenci, krhki rogljički, keksi, krhki flancati, 

medenjaki, breskvice in kvašeni zavihanci . 

 

2. MLEČNI IZDELKI – pinjenec, kislo mleko, jogurt, smetana, surovo maslo, sveži sir - skuta iz 

kislega mleka, sirni namazi brez ali z dodatki, sladka skuta, sirarska skuta, laktični sir, kuhani sir ali sir 

za žar, sladki smetanec, kajmak, mehki sir, poltrdi sir, trdi sir, površinsko zorjeni sir in sir s plemenito 

plesnijo, sir s plesnijo v testu, mohant in suhi sireki.   

 
3. MESNI IZDELKI - suhe klobase, suhe salame, suh želodec, sušena vratina, sušena slanina, suhe 

klobase v zaseki, suho meso, meso iz tϋnke z zaseko, pečena slanina, domače klobase za kuhanje, 

paštete in  mesne namaze. 
 
4. KIS – iz ene vrste sadja in vinski kis ter kisi z dodatki  
 
5. OLJE - deviško oljčno olje, bučno olje, sončnično olje, olje oljne ogrščice, orehovo olje, konopljino 

olje, olje iz grozdnih pečk, lešnikovo olje, ričkovo olje, aromatizirano olje iz oljk in agrumov ter 

aromatizirano olje iz oljk in dodatkov. 
   

6. ŽGANE PIJAČE - žganja z vsebnostjo do 50 vol. % alkohola ter likerji. 

 

7. SUHO SADJE - suho sadje z navedbo vrste sadja (ena vrsta sadja). 

 

8. VINO – bela mirna vina nearomatičnih sort, rose vina, rdeča vina, vina aromatičnih sort in posebna 

vina. 

 

9. SADJEVCI- SADNO VINO - jabolčni, hruškov, iz jagodičja, iz drugih sadnih vrst. 

 

10. SOKOVI IN NEKTARJI - sadni, grozdni in zelenjavni bistri in motni sokovi, sadni, grozdni in 
zelenjavni bistri in motni nektarji ter mešani bistri in motni sokovi in nektarji.  

 
11. DOMAČE MARMELADE IN DŽEMI - domača marmelada iz ene vrste sadja ali vrtnine, domača 

mešana marmelada in džemi. 
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12. KOMPOTI - kompoti iz ene vrste sadja oziroma pridelka in mešani kompoti.  

 
13. KONZERVIRANA ZELENJAVA IN DRUGI KONZERVIRANI PRIDELKI – kumare, 

paprika, pesa, zelje, repa, gojene gobe, oljke, ostala zelenjava (ena vrsta zelenjave), mešani shranki, 

drugi pridelki, zelenjavni namazi. 

 

14. MED - akacijev med, cvetlični med, lipov med, kostanjev med, gozdni med, hojev med, smrekov 

med, med oljne ogrščice in druge vrste medu pridelanega na lokalnem območju. 

 

15. ČAJ – ( zeliščni, sadni, mešani in drugi, pridelani ali nabrani na lokalnem območju) 
 
Na razstavi Dobrote slovenskih kmetij lahko sodelujejo kmetije in druga kmetijska 
gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri MKGP, oziroma imajo 
trajne nasade vpisane v register pri MKGP ali so vpisani v register čebelnjakov. 
Ocenjujejo se izdelki iz surovin pridelanih na lastni kmetiji, del surovin je lahko 
dokupljenih ali nabranih (za čaje) na lokalnem območju. Pri izdelkih iz žit lastna 
surovina ni pogoj. 
 
Vsi, ki želite sodelovati na ocenjevanju in razstavi, se javite na lokalni enoti kmetijske 
svetovalne službe, kjer vam bo svetovalec - svetovalka elektronsko izpolnil/a prijavnico za 
vsak izdelek posebej. S seboj prinesite KMG MID vaše kmetije.  
 

Zadnji rok za prijavo je petek, 16. februar 2019 do 15.00 ure. 
 

Za ocenjevanje bo potrebno plačati kotizacijo po potrjenem ceniku ministrstva za leto 
2019.  
 
Vsak izdelek za ocenjevanje mora biti opremljen z deklaracijo, iz katere bo razvidno, za kakšen 

izdelek gre, odstotki posameznih sestavin, vsi dodatki, kdaj je bil izdelan in do kdaj je izdelek 

uporaben, čas in način priprave (klobase za kuhanje in čaji). Kmetije, ki svoje izdelke 

deklarirajo kot ekološke, morajo priložiti fotokopijo veljavnega certifikata za ta izdelek. 

 
VZORCI, KI BODO PREREZANI, V PREMAJHNIH KOLIČINAH ALI PREPOZNO 
DOSTAVLJENI, NE BODO OCENJENI! 
 
Organizatorji razstave vabijo kmetice in kmete, ki želijo prodajati svoje izdelke v času 
razstave na Ptuju, da to sporočijo pristojni svetovalki - svetovalcu za kmečko družino in  
dopolnilne dejavnosti na kmetijah.  
 

Vsem tistim, ki bodo sodelovali na razstavi Dobrote slovenskih kmetij in ki tržijo svoje 
izdelke, bo v katalogu, ki izide ob razstavi, dana možnost objave podrobnejših podatkov o 
kmetiji.  
 
Podrobnejše informacije lahko dobite pri svetovalkah - svetovalcih za kmečko družino in  
dopolnilne dejavnosti na kmetijah na območju vašega kmetijsko gozdarskega zavoda ali 
na spletni strani: www.kgz-ptuj.si  in  www.dobroteslovenskihkmetij.si . 

 
 



 3

 

Na KGZ M. Sobota zbiramo prijave svetovalke, za vse podrobnejše 
informacije glede prijav in elektronskega vnosa pokličite : 

 
Ana Petrovič tel: 031 703 630 

Jožica Kapun Maršik tel: 031 703 617 
Marika Feher tel: 031 703 618 

Frančka Lebarič tel: 031 703 626 
Metka Marinič tel: 031 703 627   


