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R A Z P I S 
ZA ZBIRANJE VZORCEV ZA OCENJEVANJE OLJČNEGA OLJA ZA 

»ZLATO OLJČNO VEJICO 2018/19«

Društvo oljkarjev Slovenske Istre - DOSI, kot organizator tekmovanja za »ZLATO OLJČNO VEJICO 
2018/19« vabi oljkarje, da oddajo vzorce oljčnega olja za tekmovanje. Vzorce oljčnega olja je 
potrebno dostaviti na sedež DOSI, Ul. 15. maja 17, 6000 Koper.

Sprejem vzorcev v terminu 
od 25. marca do 1. aprila 2019, med 8. in 14. uro.

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo v petek, 31. maja 2019 pod pokroviteljstvom 
Občine Izola.

Vaš delež stroškov za ocenjevanje znaša 50 EUR + DDV (skupaj 61 EUR) po vzorcu in ga porav-
nate na TRR DOSI pri banki INTESA SANPAOLO BANK, d.d. (IBAN) SI56 1010 0003 6155 290, 
sklic 00-00-2019, s pripisom “Zlata oljčna vejica 2018/19”. 
Organizator ne bo sprejemal gotovinskih plačil in vzorcev oddanih po preteku razpisanega roka!

Društvo oljkarjev bo pridelovalcem za ocenjena olja podelilo priznanja v sledečih kategorijah:

KATEGORIJA 1 - vsi vzorci, razen kategorije 2 in 3:
• naziv šampiona in dva vicešampiona,
• zlata priznanja, 
• srebrna priznanja,
• bronasta priznanja.

KATEGORIJA 2 - sortna olja
(v kolikor bo pet ali več olj iste sorte in bo olje dosegalo točke za zlato priznanje): 
• naziv šampiona,
• zlata priznanja,
• srebrna priznanja,
• bronasta priznanja.
Če je oddanih manj kot 5 vzorcev za posamezno sorto, se vzorec(-ci) premesti-jo v kategorijo 1.
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KATEGORIJA 3 - ekološko pridelana olja
(v kolikor bo pet ali več vzorcev ekološko pridelanih olj in bo olje dosegalo točke za zlato priznanje): 
• naziv šampiona,
• zlata priznanja,
• srebrna priznanja,
• bronasta priznanja.
Če je oddanih manj kot 5 vzorcev za kategorijo 3, se vzorec(-ci) premesti-jo v kategorijo 1.

Izmed vseh prejetih vzorcev bomo nagradili 10 najbolje ocenjenih vzorcev deviškega olja – 
»TOP 10«. Med temi bo mednarodni paneI, sestavljen iz najmanj 30 usposobljenih ocenjevalcev, 
izbral šampiona po izboru mednarodnega panela.

Izmed vseh prejetih vzorcev Ekstra deviškega oljčnega olja Slovenske Istre – ZOP, bo DOSI podelil še 
nagrado za najbolj všečno ekstra deviško olje po izboru novinarjev in gostincev.

Vsak pridelovalec lahko odda največ 3 vzorce olja lastne pridelave različnih kategorij, ven-
dar le enega iz posamezne kategorije (izjemoma lahko za kategorijo 2 - sortna olja odda po en 
vzorec različnih sort olj). Isti vzorec olja lahko oddamo samo v eno kategorijo!

Pogoji sodelovanja:
• slovenski pridelovalci morajo imeti registrirano kmetijsko gospodarstvo: KMG-MID,
• količina olja za ocenjevanje: sprejemamo vzorce v zaprtih temnih steklenicah 3 x 0,25 L, brez 

kakršnihkoli označb oz. etiket,
• količina olja za razstavo: dodatno še steklenica 0,25 L, etiketirana v skladu z veljavno zakonodajo,
• pridelovalec mora zagotoviti vsaj 6 steklenic po 0,25 L oddanega vzorca najmanj do podelitve na-

grad zaradi zaključnih ocenjevanj, 
• izpolnjen prijavni obrazec s podpisano izjavo,
• obvezna priloga: fotokopija potrdila o plačilu
• za kategorijo 3 je obvezna priloga certifikata za ekološko pridelavo.

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom smo dosegljivi vsak ponedeljek na sedežu DOSI, Ulica 15. 
maja 17, Koper, tel. +386 5 66 30 723 ali na E-mail info@dosi.si.
Kontaktna oseba za sprejem vzorcev: Mateja Grdina, KGZS–Zavod GO, izpostava KSS Koper,
T: +386 5 630 40 61.

Razpisni pogoji so dosegljivi tudi na www.dosi.si.
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Metode in pravila ocenjevanja za ZOV:
• Osnovna metodologija ocenjevanja deviškega oljčnega olja je predpisana v Uredbi Komisije (EGS) 

št. 2568/91 z dopolnitvami. Ocenjevanje po razpisu zadošča vsem kriterijem mednarodnih standar-
dov. Vzorce bo ocenila 8 članska komisija, sestavljena iz izšolanih in v mednarodnem prostoru priz-
nanih senzoričnih ocenjevalcev. Ocenjevanje bo potekalo v prostorih ZRS, Inštituta za oljkarstvo.

• Vodja ocenjevanja mora zagotoviti, da ocenjevalec ne ocenjuje lastnega vzorca.
• V primeru večjega odstopanja med posameznimi ocenami, se ocenjevanje vzorca ponovi. Vodja 

ocenjevalne komisije skrbi za nemoten potek ocenjevanja.
• Vsak prijavljen vzorec deviškega oljčnega olja lahko doseže največ 100 točk. Točkuje se po 

sledečem sistemu:
• zlato priznanje: 80-100 točk
• srebrno priznanje: 75-79 točk
• bronasto priznanje: 70-74 točk

• Izmed vseh prispelih vzorcev (vse kategorije) vodja ocenjevalne komisije izbere 10 najvišje ocen-
jenih vzorcev – »TOP 10«. Med temi bo mednarodni paneI sestavljen iz najmanj 30 usposobljenih 
ocenjevalcev izbral šampiona po izboru mednarodnega panela.
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