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1. Člen 

Državno tekmovanje o ocenjevanju šarkljev organizirata Zveza kmetic Slovenije in Društvo 
podeželskih žensk Bučka, ki za izvedbo imenujeta Organizacijski odbor. 

2. člen 

Po določbah tega Pravilnika se izvede ocenjevanje kakovosti šarkljev in podeli priznanja za 
šarklje v kategorijah, ki so razpisane z razpisom. Nagrajeni izdelki se predstavijo na 
kulinarični razstavi. 

3. člen 

S tem pravilnikom se določa: 
a. ocena šarkljev, 
b. osnovno kakovost izdelka, 
c. delo ocenjevalne komisije, 
d. način ugotavljanja kakovosti izdelkov in točkovanje, 
e. vrste priznanj. 

4. člen 

Šarklje ocenjuje tri do  pet članska komisija, ki jih imenuje Organizacijski odbor. 

5. člen 

Komisija ocenjuje izdelke, ki so v skladu z razpisom. Izdelki so označeni s šiframi, da se 
zagotovi anonimnost. Če se med potekom ocenjevanja ne more zagotoviti anonimnosti 
določenega vzorca, se ocenjevanje prekine in se ta isti vzorec oceni ponovno. 

6. člen 

Izdelki se ocenjujejo posamezno s točkovanjem organoleptičnih lastnosti. Maksimalno število 
točk, ki ga določen vzorec lahko doseže, je 40 točk. Pri ocenjevanju posameznih lastnosti 
vzorca se lahko uporabljajo tudi polovice točk. 

7. člen 

Kakovost izdelka se določa s seštevkom točk, ki se dodelijo za določeno lastnost. 
ZUNANJI VIDEZ  
maksimalno 10 točk 
  oblika šarklja     – maksimalno 3 točke 
  barva skorje     – maksimalno 4 točke 
  izgled površine skorje   – maksimalno 3 točke 
 
VONJ SKORJE IN SREDICE 
maksimalno 4 točke 
  vonj skorje in sredice     – maksimalno 4 točke 
 
LASTNOSTI IZDELKA 
maksimalno 16 točk 
  barva sredice      – maksimalno 5 točk 
  povezanost skorje, sredice in dodatkov  – maksimalno 5 točk 
  poroznost sredice     – maksimalno 3 točke 
  elastičnost sredice     – maksimalno 3 točke 



OKUS SREDICE IN SKORJE 
maksimalno 10 točk 
  okus skorje in sredice    – maksimalno 6 točk 
  topnost skorje in sredice    – maksimalno 4 točke 
 
SKUPAJ MOŽNO NAJVEČ 40 TOČK  

8. člen 

Ocenjevanje posameznih lastnosti je od 0 točk za najslabšo kakovost do maksimalnega 
števila točk za odlično kakovost, kot je navedeno v 7. členu tega pravilnika. 

9. člen 

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI ŠARKLJEV: 
ZUNANJI VIDEZ - maksimalno 10 točk 
Oblika šarklja 
ocena 3 Pravilna oblika, značilna za model šarklja, z zaobljenim prehodom od  
  zunanjega roba proti sredinskemu robu. 
  Oblika je delno nepravilna, šarkelj je prevelik ali premajhen glede na rob 
  modela, sredinska luknja neprimerne oblike. 
ocena 0 Oblika je nepravilna, šarkelj je močno sploščen, potlačen ali zelo prevelik, 
  glede na model, sredinska luknja zapolnjena.  
Barva skorje 
ocena 4 Barva skorje je enakomerna in odgovarja vrsti in kategoriji šarklja. 
  Barva ni povsem enakomerna ali temnejša ali svetlejša. 
ocena 0 Barva skorje je povsem bleda ali pretemna, zažgana.. 
Izgled površine skorje 
ocena 3 Enakomerna in dovolj pečena skorja. 
  Skorja ni povsem enakomerna in značilna za vrsto šarklja. 
ocena 0 Skorja je mehurjasta ali razpokana ali poškodovana. 
 
VONJ SKORJE IN SREDICE - maksimalno 4 točke 
Vonj skorje in sredice 
ocena 4 Izrazito prijeten vonj skorje in sredice, značilen za vrsto šarklja. 
  Značilen vonj. 
  Vonj ni značilen, izstopa vonj po kvasu, moki ali embalaži. 
ocena 0 Neznačilen vonj, ki je tuj ali neprijeten. 
 
LASTNOSTI IZDELKA - maksimalno 16 točk 
Barva sredice 
ocena 5 Barva je enakomerna, značilna za kategorijo šarklja. 
  Barva komaj opazno neenakomerna, vendar značilna za kategorijo šarklja. 
ocena 0 Barva ni enakomerna in ni značilna za kategorijo šarklja. 
Povezanost skorje, sredice in dodatkov 
ocena 5 Popolna povezanost skorje, sredice in dodatkov, ki so enakomerno  
  porazdeljeni. 
  Skorja delno odstopa od sredice. Dodatki niso enakomerno porazdeljeni. 
ocena 0 Skorja močno odstopa od sredice. Dodatki so na kupu. 
 



Poroznost sredice 
ocena 3 Poroznost sredice je enakomerna, lahko z večjimi porami, odvisno od  
  kategorije šarklja. 
  Poroznost sredice je dobra, ob skorji je poroznost pregosta. 
ocena 0 Neenakomerna poroznost, ob skorji debelejša gosta plast. 
Elastičnost sredice 
ocena 3 Elastičnost je dobra, šarkelj se po stiskanju popolnoma vrne v prvotni položaj. 
  Elastičnost ni dovolj izrazita, šarkelj se ne povrne v prvotni položaj ali je trd 
  pri stiskanju. Sredica se drobi. 
ocena 0 Elastičnost sredice je slaba, sredica je trda ali po stiskanju ostane. 
pomečkana.  Sredica se močno drobi. 
 
OKUS SREDICE IN SKORJE - maksimalno 10 točk 
Okus skorje in sredice 
ocena 6 Okus je prijeten, aromatičen in svojstven kategoriji in vrsti šarklja. 
  Okus je prijeten, a premalo izrazit, aroma se še čuti. 
  Okus ni izrazit ali je premalo slan ali izstopa okus po kvasu ali starem testu. 
ocena 0 Tuj okus, ki je lahko močno preslan, prekisel ali grenak ali izstopa okus  
  dodatkov. 
Topnost skorje in sredice 
ocena 4 Dobra topnost skorje in sredice, skorja je pečena in soupada z okusom 
sredice. 
  Slabša topnost sredice, ki se malo drobi ali lepi. Skorja je žilava ali pretrda 
  (odvisno od kategorije šarklja). 
ocena 0 Sredica je močno lepljiva ali močno drobljiva, netopna v ustih. Skorja močno 
  žilava ali premalo pečena. 

10. člen 

Iz točk, ki jih dodelijo posamezni člani komisije, se izračuna povprečno število točk za 
posamezne lastnosti vzorca. To se vnese v zapisnik. Nato se s seštevkom točk  ugotovi 
končno število točk, ki predstavlja osnovo za podelitev priznanj. 

11. člen 

Po zaključenem ocenjevanju komisija razvrsti izdelke glede na število točk in vrsto izdelka. 

12. člen 

Podelijo se priznanja glede na zbrano število točk izdelka:  
38 - 40 točk ZLATO PRIZNANJE 
35 - 37,9 točk SREBRNO PRIZNANJE 
32 - 34,9 točk BRONASTO PRIZNANJE 
0   -31,9 točk ZAHVALAZA SODELOVANJE 

13. člen 

Dopolnjen pravilnik je sprejel upravni odbor Društva podeželskih žensk Bučka dne, 11. 5. 
2016 in prične veljati takoj.  
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