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O MEDNARODNEM OCENJEVANJU MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV ZA PRIDOBIVANJE 

PRIZNANJ KAKOVOSTI NA KMETIJSKO – ŽIVILSKEM SEJMU V GORNJI RADGONI 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

UDELEŽENCI OCENJEVANJA 

Udeleženci ocenjevanja so lahko podjetja mlečno predelovalne industrije in obrti v Sloveniji in tujini oz. pravni zastopniki 

podjetij iz tujine v Sloveniji. 

 

PRIJAVA 

Izdelke za ocenjevanje je potrebno prijaviti organizatorju ocenjevanja do razpisanega prijavnega roka.  

V uradni prijavi morajo biti tile podatki: 

 naziv in naslov udeleženca; 

 ime in priimek odgovorne osebe; 

 naziv izdelkov: vse oznake morajo biti skladne z oznakami na embalaži oziroma z deklaracijo; 

 razvrstitev izdelkov v skupine in podskupine (po pravilniku); v kolikor je izdelek v prijavi glede na šifro nepravilno 

razporejen, ga lahko komisija po lastni presoji pravilno prerazporedi; 

 država proizvodnje izdelkov; 

 za izdelke, ki so izdelani na podlagi proizvodne specifikacije, mora biti dostavljena proizvodna specifikacija. V proizvodni 

specifikaciji morajo biti podatki o kemijski sestavi in značilnih senzoričnih lastnosti mleka in mlečnih izdelkov z 

razporeditvijo v določeno oziroma specifično skupino mlečnih izdelkov (npr. v določeno oziroma specifično skupino 

mlečnih izdelkov sodijo  mlečni izdelki z enakimi lastnostmi ne glede na način embaliranja). Ker je proizvodna 

specifikacija poslovna skrivnost, mora organizator ocenjevanja zagotoviti pogoje za ohranitev tajnosti ob uporabi; 

 podpis odgovorne osebe ter pečat. 

 

OCENJEVALNA KOMISIJA 

Ocenjevalno komisijo sestavljajo strokovnjaki domačih in tujih raziskovalnih institucij, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom 

s področja mlekarstva. Kakovost mleka in mlečnih izdelkov se ocenjuje na podlagi veljavne zakonodaje in ob upoštevanju 

smernic Codex Alimentariusa. Za opisovanje napak senzoričnih lastnosti ocenjevalci uporabljajo nomenklaturo 

mednarodno veljavne terminologije. Ovrednotenje stopnje kakovosti se opravi na podlagi skupnega števila točk po shemi 

20 - točkovnega sistema. 

 

NAGRADE KAKOVOSTI 

Velika zlata medalja (od 19,50 do 20,00 točk), zlata medalja (od 19,01 do 19,49 točk), srebrna medalja  

(od 18,01 do 19,00 točk), bronasta medalja (od 17,01 do 18,00 točk). 

 

POSEBNE NAGRADE 

Nagrada »ŠAMPION« se podeli za izdelek, ki je na treh zaporednih mednarodnih ocenjevanjih mleka in mlečnih izdelkov v 

okviru Kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni prejel veliko zlato medaljo in v svoji skupini po številu točk dosegel 

najmanj tretji rezultat. 

POSEBNO PRIZNANJE lahko prejme izdelek, ki je prejel 20,00 točk in ga podeli ocenjevalna komisija za doseženo 

izjemno kakovost. 

 

PROMOCIJA, ZAŠČITA IN TRŽENJE PRIZNANJA KAKOVOSTI 

Proizvajalec lahko na nagrajene izdelke oz. na njihovo embalažo tiska medaljo oz. priznanje kakovosti po pravilniku in v 

dogovoru z organizatorjem. Vsa priznanja kakovosti so izdelana v posebnem zaščitnem znaku in v posebni barvi, ki jih 

predpiše organizator ocenjevanja.  

 

RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV NAGRAD 

Svečana razglasitev rezultatov ocenjevanja in podelitev nagrad se opravi v času Mednarodnega kmetijsko- živilskega sejma  

v Gornji Radgoni. 
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Mleko in mlečni izdelki, ki se ocenjujejo, se delijo v naslednje skupine in podskupine: 

 

01 Mleko 

01.01 Pasterizirano mleko 

01.02 Sterilizirano in kratkotrajno sterilizirano (UVT) mleko 

02 Fermentirano mleko brez dodatkov 

02.01 Fermentirano mleko brez dodatkov - čvrsto 

02.02 Fermentirano mleko brez dodatkov - tekoče 

02.03 Probiotično fermentirano mleko brez dodatkov – čvrsto 

02.04 Probiotično fermentirano mleko brez dodatkov - tekoče 

03 Fermentirano mleko z dodatki 

03.01 Fermentirano mleko z dodatki - čvrsto 

03.02 Fermentirano mleko z dodatki – redko ali gosto tekoče 

03.03 Probiotično fermentirano mleko z dodatki - čvrsto 

03.04 Probiotično fermentirano mleko z dodatki – redko ali  

    gosto tekoče 

04 Druge vrste fermentiranega mleka 

04.01 Druge vrste fermentiranega mleka 

05 Nefermentirani mlečni napitki 

05.01 Nefermentirani mlečni napitki 

06 Zgoščeno mleko 

06.01 Zgoščeno - kondenzirano mleko 

06.02 Zgoščeno - evaporirano mleko 

07 Mleko, pinjenec, sirotka in jogurt v prahu 

07.01 Mleko v prahu 

07.02 Pinjenec v prahu 

07.03 Sirotka v prahu 

07.04 Jogurt v prahu 

08 Smetana 

08.01 Pasterizirana sladka smetana 

08.02 Sterilizirana in kratkotrajno sterilizirana (UVT) sladka 

  smetana 

09 Fermentirana pasterizirana smetana (najmanj 10% 

    maščobe) 

09.01 Fermentirana pasterizirana smetana brez dodatkov 

09.02 Fermentirana pasterizirana smetana z dodatki 

10 Maslo 

10.01 Surovo maslo brez dodatkov 

10.02 Surovo maslo z dodatki 

10.03 Topljeno maslo 

 

11 Pinjenec 

11.01 Pinjenec in napitki iz pinjenca brez dodatkov 

11.02 Napitki iz pinjenca z dodatki 

12 Kajmak 

12.01 Kajmak 

13 Trdi sir 

13.01 Trdi sir 

13.02 Sir za ribanje 

14 Poltrdi sir in poltrdi sir s plesnijo 

14.01 Poltrdi sir 

14.02 Poltrdi sir s plesnijo 

15 Mehki sir in mehki sir s plesnijo 

15.01 Mehki sir 

15.02 Mehki sir s plesnijo 

16 Sveži sir, skuta, sirni namaz in sir v slanici 

16.01 Sveži sir, skuta, sirni namaz brez ali z dodatki 

16.02 Sir v slanici 

17 Topljeni sir  

17.01 Topljeni sir brez dodatkov 

17.02 Topljeni sir z dodatki 

18 Sirotka 

18.01 Sirotka in sirotkini napitki brez dodatkov 

18.02 Sirotkini napitki z dodatki 

19 Mlečni puding in mlečna krema 

19.01 Mlečni puding 

19.02 Mlečna krema 

20 Mlečni namaz 

20.01 Mlečni namaz do 10 % mlečne maščobe 

20.02 Smetanov namaz do 40 % mlečne maščobe 

20.03 Masleni namaz nad 40 % mlečne maščobe 

20.04 Mascarpone 

21 Sladoled, sladoledna mešanica, zamrznjeni desert 

  in zamrznjena stepena smetana 

21.01 Sladoled in sladoledna mešanica 

21.02 Zamrznjeni desert 

21.03 Zamrznjena stepena smetana 

22 Drugi mlečni izdelki (najmanj 50% mleka) 

22.01 Drugi mlečni izdelki 

DOSTAVA IZDELKOV NA OCENJEVANJE 
Vzorce mleka in mlečnih izdelkov dostavi organizatorju ocenjevanja izdelovalec sam; vzorci so iz redne proizvodnje in morajo biti 

konzumno zreli oziroma morajo izpolnjevati predpisane zdravstvene norme in norme kakovosti. Izpolnjevati morajo tudi zahteve iz 

deklaracije. Vsi mlečni izdelki morajo biti dostavljeni organizatorju ocenjevanja do razpisanega roka in v razmerah, ki nikakor ne  vplivajo 

slabo na kakovost mlečnih izdelkov. 

Za mleko in mlečne izdelke so za ocenjevanje senzoričnih lastnosti potrebne naslednje količine vzorcev oziroma embalažnih enot: 

 

Mleko 

pasterizirano mleko, sterilizirano mleko,  

fermentirano mleko in napitki 

       1 liter  2 embalažne enote 

    0,5 litra  4 embalažne enote 

 > 0,5 litra  8 embalažnih enot 

Surovo maslo 

 250 g  2 embalažni enoti 

 125 g  4 embalažne enote 

   25 g  8 embalažnih enot 

Siri 

 3 kg ali več  1 kos/cel 

 1 do 2,99 kg   2 kosa/cela 

 0,5 do 0,99 kg 4 kose/cele 

 manj od 0,5 kg 8 kosov/embalažnih enot 

Mleko v prahu  2 kg  

Kondenzirano in evaporirano mleko 

    250 g  4 embalažne enote 

 > 250 g   8 embalažnih enot 

Smetana  

    0,5 litra  4 embalažne enote 

 > 0,5 litra  8 embalažnih enot 

Mlečni pudingi in mlečne kreme, mlečni namazi 

   200 g  4 embalažne enote 

> 200 g  8 embalažnih enot 

Sladoledi ali zamrznjeni deserti 

    1 kg  2 embalažni enoti 

 > 1 kg  5 embalažnih enot 

 > 200 g  8 embalažnih enot 

Drugi mlečni izdelki  

> 200 g  8 embalažnih enot 


