PRAVILNIK
O OCENJEVANJU KAKOVOSTI SADJEVCEV
NA 30. DRŽAVNI RAZSTAVI »DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ«
NA PTUJU
Splošne določbe
1. člen
Po določbah tega Pravilnika poteka ocenjevanje kakovosti in podeljevanje priznanj za
sadjevce. Nagrajeni sadjevci se predstavijo na razstavi »Dobrote slovenskih kmetij«.
Za ocenjevanje sadjevca se upoštevajo določbe Osnovnega pravilnika o ocenjevanju živilskih
pridelkov in izdelkov na razstavi »Dobrote slovenskih kmetij« (v nadaljnjem besedilu
Osnovni pravilnik).
2. člen
S tem pravilnikom se določa:
a) pridelke, ki se ocenjujejo – sadjevci;
b) osnovno kakovost sadjevcev;
c) delo ocenjevalnih komisij;
d) način ugotavljanja kakovosti sadjevca in točkovanje;
e) vrste priznaj.
3. člen
Ocenjevanje se izvaja za:
1. sadjevce iz jabolk,
2. sadjevce iz hrušk,
3. višnjevino,
4. sadjevce iz jagodičja,
5. sadjevce iz drugih sadnih vrst.
Količine posameznih vzorcev se določijo z javnim razpisom za ocenjevanje.
Sadjevci, ki ne ustrezajo pogojem razpisa se ne ocenjujejo.
4. člen
Sadjevce ocenjuje najmanj 5 članska komisija, ki jo imenuje Organizacijski odbor v skladu z
Osnovnim pravilnikom. Ocenjuje lahko ena ali več komisij, odvisno od števila vzorcev.
5. člen
Ocenjevanje je anonimno. Komisija ocenjuje sadjevce pod šiframi.

6. člen
Pri ocenjevanju sadjevcev se upošteva zaporedje ocenjevanja vzorcev:
1. suha, brez ostanka nepovretega sladkorja do sladkih z ostankom nepovretega sladkorja,
2. lahka nato bogata,
3. bogata na kislini do manj kislih,
4. manj alkoholna do bolj alkoholnih,
5. nevtralna do aromatičnih,
6. mlajši letnik do starejšega letnika.
7. člen
Sadjevci se ocenjujejo posamezno s točkovanjem organoleptičnih lastnosti po 20-točkovni
metodi. Maksimalno končno število točk, ki ga določen vzorec lahko doseže je 20.
8. člen
Kakovost sadjevca se določa tako, da se oceni vsaka lastnost posebej in nato sešteje, kot je
razvidno iz preglednice. Posamezno lastnost ocenjevalec ocenjuje na desetinke natančno.
Značilnost (lastnost)
Videz (bistrost / barva)
Vonj
Okus
Harmoničnost
Skupaj

Ocenjevalec:

Ocene
(najvišje število
možnih točk)
3
5
8
4
20

Dodeljene točke
(ocenjevalec)

Pripombe

Predsednik komisije:

Iz teh ocen se izračuna povprečna ocena, tako da se najnižja in najvišja ocena ne upoštevata
(se izločita), povprečje pa se izračuna iz ostalih treh (ali več ocen). Izračunana povprečna
ocena se izraža v stotinkah natančno.
9. člen
Ocenjevanje posameznih lastnosti je lahko 0 točk za najslabšo kakovost do maksimalnega
števila točk za odlično kakovost, kot je navedeno v 8. členu tega Pravilnika.
Bistrost in barva:
 ni bistro, revna, bleda barva, neprimerna
 bistro, netipična (neznačilna), nenaravna, visoka
 bistro, delno ustrezajoča, manjše odstopanje
 tipična, značilna barva

0 točk


3 točke

Vonj:
 spremenjen, tuj, starikav, zatohel, parfumiran, nečist po napaki ali bolezni
 brezizrazen, plitek, netipičen (neznačilen), vsiljiv, kovinski
 delno ustrezajoč, manjše odstopanje
 izboren, cvetličen, saden, čist, popoln, tipičen (značilen), izrazen

0 točk


5 točk

Okus:
 kisel, kovinski, parfumiran, grenak, spremenjen, mehak, tuj,
starikav, zatohel, prazen, nečist po napaki ali bolezni (hlapne kisline,
brezizrazen, plitek, pomanjkljiv, netipičen, vsiljiv, sladkast,
 delno ustrezajoča, manjše odstopanje
 izboren, plemenit, saden, čist, popoln, tipičen (značilen), jedrnat,

0 točk



8 točk

Harmoničnost:
 površna, pomanjkljiva, enostranska
 neskladna, robata, enostavna
 delno ustrezajoča, manjše odstopanje
 uravnotežena, skladna, zaokrožena, elegantna, prefinjena

0 točk


4 točke

10. člen
Na osnovi točk, ki so jih dodelili posamezni člani komisije se izračuna povprečno končno
število točk za posamezni vzorec. Izračunano število točk se vnese v zapisnik in predstavlja
osnovo za podelitev priznanj.
11. člen
Nagrajevanje
Sadjevec lahko na podlagi dobljenih točk dobi naslednje priznanje:
od 18,01 – 20,00 točk = zlato priznanje
od 16,51 – 18,00 točk = srebrno priznanje
od 15,00 – 16,50 točk = bronasto priznanje
Sadjevec iz iste vrste sadja istega pridelovalca, ki 3 leta zaporedoma dobi zlato priznanje je
dobitnik posebnega priznanja - znak kakovosti.
12. člen

Pravilnik velja od meseca januarja 2019 naprej.

Organizacijski odbor 30. državne razstave
»Dobrote slovenskih kmetij«

