
PRAVILNIK O OCENJEVANJU KAKOVOSTI KISLEGA ZELJA in KISLE 
REPE 

 
 

1. člen 
Po določbah tega Pravilnika se vrši ocenjevanje kakovosti in podeljevanje priznanj za kislo zelje in 
kislo repo. Nagrajeni izdelki se predstavijo na posvetu »Dvig uspešnosti zelenjadarske  kmetij« 
19.2.2014 v Novem Mestu. 
 

2. člen 
S tem pravilnikom se določa: 
a) osnovno kakovost izdelka; 
b) delo ocenjevalnih komisij; 
c) način ugotavljanja kakovosti izdelkov in točkovanje; 
d) vrste priznanj. 
 

3. člen 
Ocenjevanje se izvaja za naslednje izdelke: 

1. kislo zelje 
2. Kisla repa 

 
Količina vzorca: 2 krat po 1 kg v lončku. Vzorec 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 uporaben. 
 
 
Ocenjevanje bo potekalo 14.2.201, razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo na posvetu »Dvig 
uspešnosti zelenjadarske  kmetij« 19.2.2014 v Novem Mestu .  
 
 
 

4. člen 
Kislo zelje in kislo repo ocenjuje najmanj tri članska komisija, ki jih imenuje predsednik Slovenskega 
združenja za integrirano pridelavo zelenjave. 
 

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 desetinke točk. 
 
  



7. člen 
Kakovost kislega zelja se določa s seštevkom točk, ki se dodelijo za posamezno lastnost: 
 
OKUS   0 – 7 točk  0  = tuj, neprijeten 

1 – 3  = neharmoničen, zadovoljivo karakterističen 
4 – 5  = dober, karakterističen 
6 – 7 =  izvrsten prijeten 

 
BARVA   0 – 3 točke  0 – 1 = nekarakteristična 
      2 = dobra, izenačena 

3 = svetla, privlačna 
 
VONJ   0 –3 točke  0 = tuj, neprijeten 
      1 – 2  = karakterističen, dober 

3 = prijeten,  karakterističen 
 
KONSISTENCA  0 – 4 točke   0 = preveč mehka, razpadlost 
      1 –2 = mehka 

3 = trda, žilava 
4 zelo dobra, značilno čvrsta 

 
IZGLED   0 – 3 točke  0 = slab in neprivlačen 
      1 – 2 = dober 

3 = privlačen 
skupaj MAX. 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. 

 
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. 
 

10. člen 
Po zaključenem ocenjevanju komisija predlaga podelitev priznanj glede na število točk: 
Razvrstitev v kakovostne razrede za kislo zelje in kislo repo: 
19,00 - 20.00 točk = zlato priznanje 
18,00 - 18,99 točk = srebrno priznanje 
17,00 - 17,99 točk = bronasto priznanje 
 

11.člen 
Pravilnik velja od meseca januarja 2014 naprej. 
 

 
 

Stanko Volk 
Predsednik  


