
 
 

RAZPIS OCENJEVANJ  ZA DRUŠTVA IN PRIDELOVALCE 
FERMENTIRANIH PIJAČ IZ GROZDJA SAMORODNIC 

 
 V letu 2019 in 2020 je bilo izvedeno več ocenjevanj in ocenjeno 377 
fermentiranih pijač iz samorodnic. Ocenjevanja je organiziral Geza 
Farkaš v Beltincih, v sodelovanju z Javno službo za kmetijsko 
svetovanje, ki je pod vodstvom Ernesta Novaka strokovno izvajala 
aktivnosti.  
  Termini zbiranja vzorcev  v lokalu Geza PUB v Beltincih v času 
poslovanja so:  8. do 26. marec in 6. do 12. april 2021. 
 Za dogovor o prevzemu vzorcev lahko pokličite 041 616 134 (Geza 
Farkaš). Vzorec fermentirane pijače,  predstavlja eno originalno zaprto 
vinsko steklenico 0,5, 0,75 ali 1,0 litra. Vzorec fermentirane pijače mora 
biti bister in brez usedlin (vinskega kamna, termolabilnih beljakovin). Ob 
prevzemu se vzorec šifrira, prinašalec pa izpolni ali priloži s sabo 
prineseno prijavnico(prijavnica je priloga razpisa). Izpolnjeno prijavnico 
je možno že pred oddajo vzorca poslati na e-mail: 
gezasezeza@gmail.com Vse strokovne informacije pa lahko dobite na 
telefon 031 703 607 ali e-mail Ernest.Novak@kgzs-ms.si . 
 Vzorci se hranijo do ocenjevanja v primernih pogojih.  Ocenjevanje bo 
v terminu po posameznem zbiranju in obsega organoleptično oceno (do 
dvajset točk) ter opisni pismeni komentar vzorca fermentirane pijače. 
Najboljših 60 vzorcev ocenjevanj v Beltincih bo sodelovalo na prvem 
finalnem odprtem državnem ocenjevanju, ki bo v Beltincih 20. maja 
2021.   
 Na podlagi izkušenj in da zagotovimo pravično oceno barve 
fermentirane  pijače predlagamo, da se poenoti kriterij sprejema in 
označitve vzorcev fermentiranih pijač glede na barvo, zato smo uvedli  
prijavnico ob oddaji vzorca. Prijavnica je lahko za več vzorcev in jo 
najdete na spletni strani občine Rogašovci. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Zeleni raj vabi na 

 
SPOMLADANSKO VELIKONOČNO TRŽNICO,  

KI BO V NEDELJO, 28. MARCA 2021,  
OD 8.30 DO 11. URE NA TRGU SV. JURIJA. 

 
Prodajale se bodo domače dobrote  kot so: jajca, kruh, jogurti, 

sir, skuta, mleko, bučno olje, hladno stiskana olja, kis, med, 
likerji, zelenjava, zeliščna sol, medenjaki, medeni zajčki, 

piščančki in remenke idr. 
_______________________________________________________ 

 
PGD Nuskova organizira 

 
PREGLED in NAKUP GASILNIH APARATOV  

V SOBOTO, 27. marca 2021, OD 16. DO 18. URE 
V GASILSKEM DOMU NUSKOVA. 

 
Gasilne aparate lahko prinesete vsi občani kot tudi podjetniki. 
Gasilne aparate naj prinesejo le zdrave osebe. Prosimo, da vsi 
upoštevate navodila NIJZ glede nošenja zaščitnih mask in se 
držite medsebojne razdalje 2 metra. V primeru poslabšanja 

epidemioloških razmer, pregled gasilnih aparatov do nadaljnjega 
odpade. 
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