
Ilirska Bistrica : Ocenjevanje žganj 2017 

 

 

Postala je že tradicija, da v okviru prireditve Kmetijska tržnica  v Ilirski Bistrici pri Kmetijsko 

gozdarskem zavodu Nova Gorica, Kmetijski svetovalni službi Ilirska Bistrica v sodelovanju z 

Društvom brkinskih sadjarjev  organiziramo ocenjevanje žganj. 

 

Pridelovalci oz. ljubitelji žganj, ki so tokrat dali vzorce v oceno so bili iz občin  Ilirska 

Bistrica,Komen, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Pivka, Ajdovščine in Kopra. 

 
40 vzorcev žganj v štirih kategorijah – jabolčna žganja, slivova, posebna in brinjevci je 

ocenjevala tričlanska strokovna komisija iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, 

katere predsednica je bila Milena Štolfa, poleg nje  še članica Danijela Volk in član Aleks 

Dariž. Pri izvedbi ocenjevanja je pomagala  Mirjam Furlan.  

 

Komisija je ocenjevala  po pravilniku, ki določa ocenjevanje  po 20 točkovnem sistemu in 

sicer čistost, aromo, okus in harmoničnost.  

 

Za zlato priznanje je bilo potrebno doseči od 18,00 do 20,00 točk, srebrno 16,5 do 17,99 točk 

in za bronasto 15,00 do 16,49 točk.  

 

Kot že nekaj let so bila tudi letos ocenjena žganja visoke kakovosti,kar kaže da tudi taka 

ocenjevanja prispevajo k dvigu kakovosti, saj ni pomembno le  priznanje,ampak tudi 

informacija pridelovalcu o morebitnih napakah pri posameznem vzorcu. 

 

Na prireditvi  v Ilirski Bistrici je  bilo v soboto 23. septembra podeljenih  39 priznanj, od tega 

26 zlatih,11 srebrnih in 2 bronasti. 

Med posameznimi kategorijami  je komisija izbrala žganja z najvišjo oceno  in pridelovalcem 

le-teh podelila poleg zlatih  priznanj še posebne plakete, katere so brezplačno, kot sponzorji, 

izdelali v  Urarni Jelka iz Il.Bistrice.  

Med jabolčnimi žganji   je najvišjo oceno doseglo jabolčno žganje iz sorte gloster  Družinske 

kmetije Biščak iz Buj, med slivovimi žganji   je bilo najboljše slivovo žganje  Jožeta Franka iz 

Podgrada,  najboljši brinjevec je pridelal Evgen Bubnič iz Markovščine, med posebnimi 

žganji pa je bila najvišje ocenjena mastika Bernarde Vrabec iz Pliskovice. 

 

Po podelitvi priznanj so obiskovalci lahko najboljša žganja  na stojnici Društva brkinskih  

sadjarjev tudi poskusili. 

 

Vsem iskreno čestitamo! 

 

 

 

 

         

 

                                  KGZS-Zavod GO 

                                                                                                              Milena Štolfa 

 

 

 



 


