
Vabimo vas, da svoje kakovostne izdelke pošljete v ocenjevanje. 
Tako kot v preteklih letih bodo tudi letos izdelke ocenjevale strokovne 
komisije, podeljena bodo zlata, srebrna in bronasta priznanja za 
kakovost.

KAJ BOMO OCENJEVALI? 
Ocenjevali bomo izdelke iz žit, mlečne in mesne izdelke, olja, kise, 
sokove in nektarje, žgane pijače, suho sadje in druge pridelke, vina, 
sadjevce – sadna vina, domače marmelade, džeme in sadne namaze, 
kompote, konzervirane vrtnine in drugi konzervirane pridelke, med, 
čaje ter medice.

PRIJAVNINA - KOTIZACIJA 
Prijavnina - kotizacija za ocenjevanje znaša 30 evrov (z DDV) za prvi 
izdelek, za vsak naslednji izdelek na isto ime in priimek pa 25 evrov (z 
DDV). Plačilo mora biti izvedeno negotovinsko, pred vnosom prijavnice 
na enoti KSS. 

KAKO SE PRIJAVITI?
Vsi, ki želite sodelovati na ocenjevanjih, se 
javite na lokalni enoti kmetijske svetovalne 
službe, kjer vam bo svetovalec - svetovalka 
elektronsko izpolnil/a prijavnico za vsak 
izdelek posebej. S seboj prinesite KMG 
MID vaše kmetije in potrdilo o plačilu 
kotizacije. 
ZADNJI ROK ZA PRIJAVO JE 
PETEK, 19. FEBRUAR 2021 
DO 12.00 URE.

*** PROSIMO, DA UPORABITE NASLEDNJE SKLICE:
     Tisti, ki delujete v sistemu DDV (izdelujete davčne evidence za Davčno upravo RS): SKLIC: SI00 davčna številka-010012
     in prejeli boste račun v skladu s 34. členom ZDDV.
     Tisti, ki ne delujete v sistemu DDV, torej ste končni potrošniki: SKLIC: SI00 11254-010012.

Svetovalka-svetovalec za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na vašem terenu elektronsko izpolni prijavnico za 
vsak izdelek posebej šele takrat, ko je kotizacija plačana. K prijavnicam na določeno ime in priimek se priloži kopija 
dokazila o plačilu.

NAVODILO ZA NAKAZILA KOTIZACIJE:
     Prejemnik: KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj,
     TRR:  SI56 01100-6030234826 (za sklic glej zapis pod ***) 
     Koda namena:  GDSV
     Namen plačila: Kotizacija za izdelke na DSK 2021
     Znesek: vpišite skupno vrednost kotizacij izdelkov, ki jih prijavljate (Prvi izdelek 30 evrov + drugi in vsak naslednji izdelek 
     po 25 evrov)
     Plačnik: vpišete svoje ime in priimek oz. naziv

Predsednik organizacijskega odbora:
Peter Pribožič, univ. dipl. ing zoot., s.r.

DODATNE INFORMACIJE
Slavica Strelec; T 02 749 36 45 / T 031 376 107; slavica.strelec@kgz-ptuj.si
Felicita Domiter; T 02 749 36 39 / T: 031 478 125; felicita.domiter@kgz-ptuj.si)

POMEMBNO!
!!! Dostavljeni vzorci morajo ustrezati 
vsem razpisnim pogojem (vzorci, ki bodo 
prerezani, v premajhnih količinah, prepozno 
dostavljeni ... ne bodo ocenjeni).
!!! Vse izdelke bomo pred ocenjevanjem 
fotografirali.  Nagrajene izdelke, ki izpolnju-
jejo pogoje za prodajo na trgu, bomo 
skupaj s fotografijami objavili v spletnem 
katalogu Dobrote slovenskih kmetij.

VABILO
Na državno ocenjevanje kmečkih prehranskih izdelkov

DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ PTUJ 2021

 Na Ptuju, 21.1.2021


