
Letos Ptuj praznuje 1950 let od prve 
pisne omembe mesta, temu primeren 
bo bogat program prireditev. Na Ptuju 
bomo torej praznovali dve okrogli oble-
tnici z vrsto dogodkov ter omamnimi 
vonji in slastnimi okusi slovenskega 
podeželja. Vabljeni!

Peter Pribožič
Predsednik organizacijskega odbora

Trideseta državna razstava 
Dobrote slovenskih kmetij

Ocenjevanja na Ptuju, v 
Ljubljani in v Izoli

Ocenjevanja izdelkov so se začela 
dober mesec po razpisu, 27. febru-
arja, na Ptuju, in sicer s senzoričnim 
ocenjevanjem konzerviranih vrtnin 
in kisov. Nato so sledila ocenjevanja 
drugih skupin izdelkov, ki se odvija-
jo v prostorih Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Ptuj in na Biotehniški fakulteti 
v Ljubljani, ocenjevanje oljčnih olj pa 
je potekalo sredi marca v prostorih 
Inštituta za oljkarstvo v Izoli.

Prevladujejo tržno 
usmerjene kmetije

Za izziv sodelovanja na ocenjevanju 
in razstavi se odločajo predvsem nosil-
ci dopolnilnih dejavnosti predelave in 
turizma na kmetiji, saj jim ocene ne 
pomenijo le priznanja ali opredelitve 
kakovosti, pač pa dobijo tudi strokov-
no utemeljene smernice za izboljša-
ve. Zelo pomemben vidik udeležbe je 
primerjava z drugimi kmetijami, ki se 
ukvarjajo z enakimi oziroma podobni-
mi dejavnostmi.

Zadnja leta več kot tisoč 
podeljenih priznanj

Na vseh dosedanjih razstavah je bilo 
skupaj podeljenih 19.245 priznanj, od 
tega 5184 bronastih, 6236 srebrnih in 
7825 zlatih ter kar 1088  znakov kako-
vosti (znak kakovosti prejme kmetija, 
ki tri leta zapored dobi zlato priznanje 
za določen izdelek).

Osrednja regija in 
spremljajoči dogodki

Kot vsako leto je tudi tokrat poudarek 
na eni izmed sodelujočih regij. Tokrat 
je ta čast doletela Ljubljansko pokraji-
no z Zasavjem,  ki je znana po visoko 
kakovostnih izdelkih iz sadja, mesa, 
mlečnih izdelkih in drugih dobrotah. 
Likovni natečaj vrtcev in osnovnih 
šol, ki poteka ob prireditvi, ima letos 
naslov Cvetoči travniki in travniški 
sadovnjaki in je namenjen ohranjanju 
slovenskih travnikov.

Program jubilejnih 30. Dobrot slovenskih kmetij Ptuj 2019
Dnevi Dobrot slovenskih kmetij bodo od 17. do 19. maja 2019 v minoritskem 
samostanu na Ptuju. Razstava nagrajenih izdelkov bo v prostorih minoritskega 
samostana z možnostjo ogleda med 9. in 18. uro. Ogled razstave in obisk programa 
prireditve bosta na  jubilejni razstavi brez vstopnine.

Program prireditve
Petek, 17. maj 
12.00 Slovesnost ob odprtju razstave Dobrote slovenskih kmetij
9.00 do 12.00 Dan šol in vrtcev s podelitvijo priznanj za likovna dela otrok iz vrtcev 

in osnovnih šol na temo »Cvetoči travniki in travniški sadovnjaki« s 
podelitvijo priznanj ob 9. uri

10.00 Srečanje predstavnikov organizacije Agraslomak v Mestni hiši
10.00 do 11.30 Strokovni posvet o promociji slovenske hrane v organizaciji 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na prizorišču
9.00 do 18.00 Prodaja in promocija Dobrot in slovenske hrane na stojnicah in v 

šotoru ter ogled razstave za obiskovalce

Sobota 18. maj
10.30 Folk Fest nastop na centralnem odru v okviru razstave
12.00 Podelitve priznanj za nagrajene izdelke 
15.00 Javna radijska oddaja Radia Ptuj  Med ljudskimi pevci in godci 
9.00 do 16.00 Predstavitev starodobnikov v starem mestnem jedru
9.00 do 18.00 Prodaja in promocija Dobrot in slovenske hrane na stojnicah in v 

šotoru ter ogled razstave za obiskovalce

Nedelja 19. maj 
Praznični dan razstave s sodelovanjem Ljubljanske pokrajine z Zasavjem v kultur-
nem programu
10.00 Zahvalna maša v minoritski cerkvi
11.00 Podelitve priznanj za nagrajene izdelke
15.00 Nastop glasbenih, vokalnih in  plesnih skupin Zveze kulturnih društev Ptuj
9.00 do 18.00 Prodaja in promocija Dobrot in slovenske hrane na stojnicah in v 

šotoru ter ogled razstave za obiskovalce


