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UVOD
Ime proizvoda predstavlja geografsko poimenovanje, ki se uporablja za njegovo identifikacijo
in poreklo. Zajema območje zahodno in vzhodno od Kamniških Alp, ki je v nadaljevanju
natančno opredeljeno. Gre za območje s posebno klimo in drugimi naravnimi danostmi, kot
sta kakovost pitne vode in rudišče kalcita, ki se dodaja krmi za nesnice kot izvor kalcija.
Kamniško-Savinjske Alpe so visokogorska skupina Južnih apneniških Alp severno od
Ljubljanske kotline. V pleistocenski ledeni dobi so gorovje prekrivali ledeniki; med
ledeniškimi dolinami je značilna Logarska dolina, krajši je bil ledenik v dolini Kamniške
Bistrice.
Jajca, prirejana na tem geografskem območju, vsebujejo v lupini najmanj 340 g kalcija/kg, v
beljaku in rumenjaku pa najmanj 0,18 g/kg vsebine. Razmerje med maščobnimi kislinami Ω3 in Ω-6 v skupnih maščobah znaša največ 1 : 8.
1. Opis proizvoda oz. živila in njegove posebnosti
Kokošje jajce je visokovredno živilo zaradi vsebnosti biološko visokovrednih beljakovin.
Poleg beljakovin, ki vsebujejo esencialne aminokisline, vsebuje to živilo tudi nekatere
vitamine in minerale.
Verena Koch v svoji raziskavi (1995) ugotavlja, da je povprečna tedensko zaužita količina
jajc pri odraslem prebivalcu Slovenije 2,8 jajca. Povprečna dnevno zaužita količina jajc na
odraslega prebivalca Slovenije ni previsoka, saj Svetovna zdravstvena organizacija priporoča
uživanje jajc do trikrat na teden.
Jajca kot živila s polifunkcionalnimi lastnostmi imajo številne možnosti uporabe. Zato so
pogosto vključena v verigo živil. Včasih je bila najpomembnejša svežost jajc, danes pa
predvsem način njihovega pridobivanja. Potrošnik postaja vse bolj pozoren na prehransko,
mikrobiološko in gastronomsko kakovost jajc.
1.1. Lupina jajc, poimenovanih Jajca izpod Kamniških planin
Lupina teh jajc je gladka in enakomerne debeline po vsej površini. Na pogled ima lupina
prijeten mat sijaj s trajnim občutkom svežosti, kar povečuje zaupanje porabnikov v kakovost
proizvoda. Poleg tega pa mora biti lupina dovolj trdna, kar ugotavljamo s kompresijskim
testom na oba pola. Sila, pri kateri se jajca strejo, ne sme biti manjša od 32 N (Newton).
Za dobro kakovost lupine sta prehrana in pitna voda za kokoši ključnega pomena. Potrebe po
kalciju so zelo velike, saj 95 % lupine sestavlja kalcijev karbonat.
Za primerjalno analizo vsebnosti kalcija v lupini in jajcu smo vzeli vzorce po deset jajc od
kokoši podobne dobe nesnosti s farme izpod Kamniških planin in farme iz okolice Celja. Na
obeh farmah so krmili enako krmilo, le da je bil krmilu za farmo izpod Kamniških planin
dodan lanen pripravek.
Analizirali smo povprečen vzorec desetih lupin in desetih vsebin (beljak in rumenjak skupaj)
v treh ponovitvah (paralelkah).

Primerjalna analiza vsebnosti kalcija v lupini Jajc izpod Kamniških planin in jajc z drugih
območij (tabela št. 1) kaže na večjo vsebnost kalcija v lupini jajc blagovne znamke zlasti pri
starejših kokoših. Pri jajcih z drugega geografskega območja sprememba vsebnosti kalcija v
jajčni lupini s starostjo kokoši ni očitna, medtem ko se je v lupinah kokoši iz reje na
geografskem območju količina kalcija s starostjo povečala. Dejansko so bile jarkice vzrejene
zunaj opredeljenega geografskega območja in vanj preseljene šele ob začetku nesnosti.
Tabela 1: Kemijska analiza vsebnosti kalcija v jajčnih lupinah v g/kg (E-RCP, 2006)
Jajca – drugo geog. območje

Jajca – z geog. območja

Teden nesnosti

4. teden
1406a-06

32. teden
1405a-06

1., 2. teden
1409a-06

30. teden
1408a-06

1. ponovitev
2. ponovitev
3. ponovitev

340,4
334,0
342,6

343,5
337,9
347,2

339,1
342,1

352,2
366,9
366,8

Povprečje

339,0

342,9

340,6

362,0

Geografsko območje Kamniških planin predstavlja robno alpsko pokrajino (D. Perko v
Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998), kjer se prepletajo značilnosti gorskega, celinskega in
celo sredozemskega podnebja. Slednje se kažejo le v padavinskem režimu, ne pa tudi v
temperaturnih lastnostih. Povprečna letna temperatura v Mozirju in njegovi okolici je okoli 9
°C, podobne vrednosti so tudi v Kamniku in njegovi okolici. Z vidika proizvodnje jedilnih
jajc je zlasti primerno gorsko zaledje, ki s pestrim vremenskim dogajanjem v vročih poletjih
ohranja temperaturo v zmernem območju. Vrhovi Kamniških planin so zlasti ob poletnih
popoldnevih zaviti v sloj oblakov, ki jih v planinah zaznavamo kot meglo. Ta skrajšuje
trajanje sončnega obsevanja po dolinah in kotlinah, povečuje pa tudi pogostost neviht, ki v
kratkem času pomembno ohladijo ozračje. V proizvodnji jedilnih jajc je odsotnost
vročinskega stresa okoljski dejavnik, ki zagotavlja jajčni lupini čvrstost. Dokazano je namreč,
da že v območju neznatne hipertermije uterus kokoši kot kalcifikacijska žleza deluje z znatno
zmanjšano učinkovitostjo.
Neodvisno od dokazljivega učinka na kakovost jajčne lupine pa omiljevanje in krajšanje
vročinskih obdobij ugodno vpliva na dobro počutje živali. Te lahko zaradi ugodnih klimatskih
razmer ohranjajo visoko raven nespecifične odpornosti proti povzročiteljem raznih bolezni,
parazitom in socialnemu stresu.
1.2. Jajčna vsebina
a) Vsebnost kalcija v rumenjaku in beljaku
Med hranilne snovi jajca štejemo tudi makro- in mikrominerale. Vsebnost kalcija v
analiziranih jajcih je podobno različna kot v jajčni lupini, kar prikazuje naslednja tabela.

Tabela 2: Vsebnosti kalcija v jajcih V g/kg (E-RCP, 2006)
Jajca – drugo geog. območje Jajca – z geog. območja
Teden nesnosti

4. teden
1406-06

32. teden
1405-06

1, 2. teden
1409-06

30. teden
1408-06

1. ponovitev
2. ponovitev
3. ponovitev

0187
0,192
0,167

0,182
0,188
0,182

0,145
0,149
0,158

0,223
0,223
0,218

Povprečje

0,18

0,18

0,15

0,22

Kot je razvidno iz tabele št. 2, je vsebnost kalcija v beljaku in rumenjaku jajc kokoši 30. tedna
nesnosti z geografskega območja za okrog 20 % višja kot pri drugih jajcih. Gre za enak pojav
kot pri vsebnosti kalcija v jajčni lupini.
Tudi v raziskavi vsebnosti mineralov v beljaku in rumenjaku farmskih in kmečkih jajc (V.
Stibilj, D. Terčič in A. Holcman, 2002, priloga 3) je bila ugotovljena največja povprečna
vsebnost kalcija tako v beljaku kot v rumenjaku v farmskih jajcih opredeljenega geografskega
območja, kar kaže tabela št. 3. Ta jajca so vzorčili pri starosti kokoši 60–64 tednov, torej v 40.
do 44. tednu nesnosti.
Tabela 3: Srednje vrednosti in standardni odkloni za koncentracije Ca v rumenjakih in
beljakih s štirih farm v mg/100 g vzorca (V. Stibilj s sod., Acta Agraria Kaposvariensis 2002,
Vol 6 No2, 139-145, iz tab. št. 3, priloga 3)
A
B
C
baterijska
baterijska
talna reja
reja
reja
Beljak
7,5 ± 0,9
11,7 ± 3,6
9,2 ± 5,9
Rumenjak 140,9 ± 6,2 149,5 ± 15,4 140,8 ± 8,1
Legenda:
A: KZ Trbovlje
B: JATA – geografsko območje
C: KZ Trbovlje
D: Perutninarstvo Pivka

D
talna reja
9,2 ± 2,0
148,0 ± 5,9

Povprečna
vrednost
9,2 ± 3,6
144,8 ± 9,9

Povečano vsebnost kalcija v lupini in vsebini Jajc izpod Kamniških planin pripisujemo
predvsem vplivu pitne vode na opredeljenem geografskem območju.
Na kakovost voda, ki izvirajo izpod Kamniških planin, ugodno vplivajo naravna nedostopnost
območja, redka poselitev goratih predelov, odsotnost industrije in ostalih onesnaževalcev ter
večinoma neokrnjena naravna vegetacija. Kamniško-Savinjske Alpe so med najbolj
gozdnatimi pokrajinami v Sloveniji. Gozdovi prekrivajo skoraj dve tretjini površja. Kemijsko
sestavo voda pa v veliki meri določajo kamnine, skozi katere pronica voda na svoji poti od
površine pa do zajetja ali izvira. Čeprav so različne starosti, sestavljajo glavnino površja
karbonatne kamnine.
Gre za kakovostno vodo, ki s pronicanjem skozi apnenčaste masive na svoji poti v nižje plasti
raztaplja rudnine, predvsem kalcij, in se z njimi bogati. Glavna vodonosnika opredeljenega
geografskega območja sta zgornja toka Kamniške Bistrice in Savinje.

Značilnosti teh voda so:
visok pH
elektroprevodnost
veliko kisika

okrog 8,0
okrog 250
11 in več mg/l

Visok pH dokazuje, da je v vodi veliko raztopljenega apnenca, visoka elektroprevodnost
potrjuje vsebnost anorganskih snovi, veliko kisika pa kaže na čistost vode. Pomeni, da v vodi
ni bilo organskih procesov, ki bi porabili kisik.
Kemično je voda spojina vodika in kisika. V naravi obstajajo (fizikalno) trije izotopi vodika
H1, H2 in H3 in trije izotopi kisika O16, O17 in O18. V običajni vodi je največ navadnega vodika
in lahkega kisika. Kjer koli zajamemo vodo, bo v njej vedno različna sestava izotopov vodika
in kisika. Ugotovljeno je, da voda spremeni svoje značilnosti, če nanjo vpliva magnetno polje.
Ko pozimi voda zamrzne, se spremeni izotopni sestav ledu. Zmanjšal naj bi se delež težkega
vodika, povečala pa količina težkega kisika. Zaradi tega je voda iz stopljenega ledu drugačna
kot tista, iz katere je led nastal. Sestava vode je odvisna od dogajanja v njenem neprestanem
kroženju v naravi; je edina materija, ki kroži v atmosferi in se neprestano spreminja.
Voda naj bi delovala zaradi dipolne strukture molekul, ki so osnova kristalne organiziranosti,
kot tekoči zapisovalec frekvenc, ki jih oddajajo snovi, s katerimi pride v stik na svoji poti. Te
frekvence naj bi shranjevala kot magnetni zapis znotraj svoje mikrostrukture. Živa voda naj bi
bila organizirano stanje materije in energije, sposobno shranjevanja in oddajanja informacij;
taka voda naj bi bila sposobna opravljati fiziološke procese v celici.
Vsekakor gre za sinergijske, težko obrazložljive učinke kemijskih in fizikalnih značilnosti
vode izpod Kamniških planin in tamkajšnje klime, ki opredeljujejo predstavljeni proizvod
Jajca izpod Kamniških planin.
b) Maščobnokislinska sestava jajčnih maščob
V polpretekli zgodovini je bila vzreja perutnine na kmečkih dvoriščih predvsem za
samooskrbo s perutninskim mesom in konzumnimi jajci. Takrat so pri kokoših poznali le
sezonsko nesnost, ki je bila dokaj skromna, pač glede na pasmo in stopnjo prehrane živali.
Poleti so se kokoši predvsem pasle, v zimskem obdobju pa preživljale z odpadki in doma
pridelanim zrnjem žit.
V časih samooskrbe kmetij so v alpskih dolinah pridelovali tudi lan, predvsem za izdelovanje
preje za oblačila. Iz zrnja so pridobivali laneno olje (za impregnacijo lesnih izdelkov) ali pa so
kuhanega dajali živalim ob bolezenskih stanjih (zaprtju).
Raziskave zadnjih let so pokazale, da jajca kokoši, ki se pasejo ali dobivajo krmo z dodatkom
termično obdelanega lanenega semena, vsebujejo več maščobnih kislin omega 3 v skupnih
maščobah kot jajca kokoši z običajno prehrano.
Zato smo se odločili za dodatek lanu h krmi za prirejo Jajc izpod Kamniških planin, s čimer
menimo, da so tudi po maščobnokislinski sestavi zelo podobna tistim iz zgodnjih let
prejšnjega stoletja.
Maščobnokislinska sestava jajčnih maščob je zelo pomembna predvsem z vidika zdrave
prehrane prebivalstva, saj se jajc drži negativna konotacija v zvezi z vsebnostjo holesterola in
pomanjkanja dolgoverižnih nezasičenih maščobnih kislin. Jajca izpod Kamniških planin

imajo drugačno maščobnokislinsko sestavo od običajnih jajc z iste farme (iz drugega hleva),
kar prikazuje naslednja tabela.
Tabela 4: Prikaz MK sestave maščob navadnih jajc in Jajc izpod Kamniških planin
(E-RCP, 2006)
Navadna jajca
MK
C11:0
C14:0
C14:1
C15:0
C16:0
C16:1 c c + t
C17:0
C18:0
C18:1 c, n-9 c + t
C18:2 c, n - 6
C18:2t, n-6
C18:3 c, n-6 (GLA)
C19:0
C18:3 c, n-3 (ALA)
C18:2 c, n-7 (CLA)
C20:0
C20:1 n-15 + n-12
C20:1 n-19
C20:2 n-6 (homoGLA)
C20:3 n-6
C20:4 n-6
C20:3 n-3
C20:5 N-3 (EPA)
C22:4 n-6
C22:3 n-3
C22:5 n-3
C24:0
C22:6 n-3 (DHA)
C24:1 n-9
Skupna vsota ut. %
Skupne n-3
Skupne n-6
Razmerje n-6 : n-3

Ut. %
0,037
0,356
0,082
0,050
25,259
3,295
0,155
8,131
45,999
12,551

Jajca blagovne
znamke
Ut. %
0,037
0,309
0,064
0,058
23,580
2,761
0,191
8,219
44,001
15,006

0,120
0,015
0,279

0,137
0,016
0,896

0,023
0,259

0,022
0,233

0,112
0,091
2,191
0,182

0,126
0,146
2,197
0,014
0,017
0,179

0,081

0,326

0,723
0,012
100,00
1,083
15,247
14,1

1,449
0,017
100,00
2,702
17,791
6,6

V Jajcih izpod Kamniških planin je koncentracija EPA 0,02 utežnega odstotka v nasprozju z
navadnimi jajci, kjer je ta MK pod mejo detekcije. DHA je za dvakrat več in prav tako
skupnih omega 3 maščobnih kislin. Rezmerje med omega 3 MK in omega 6 MK je 1 : 7 (pri
običajnih jajcih 1 : 13), kar se sklada z priporočili Svetovne zdravstvene organizacije (po
priporočilih WHO 2003 naj bi bilo razmerje med 1 : 2 do 1 : 8 ).

2. Omejitev geografskega območja
Jajca izpod Kamniških planin so prirejena (pridelana) na geografskem območju (slika 1 in
slika 2), ki se razprostira okrog Kamniško-Savinjskih Alp in obsega prostor znotraj črte, ki
povezuje naslednje kraje:
Šenčur – Gornje Jezersko – Solčava – Mozirje – Braslovče – Vransko – Trojane –
Preserje – Vodice – Šenčur.

3. Dokazi o izvoru proizvoda z omejenega geografskega območja
Prireja kakovostnih kokošjih jajc ob vznožju Kamniških planin je že od nekdaj poznana in
uveljavljena zaradi ugodnih geografskih in geomorfoloških pogojev. Rezultat teh pogojev je
klima, kakovostna pitna voda vodonosnikov zgornjega toka Kamniške Bistrice in Savinje,
kemijsko-fizikalna sestava pitne vode in uporaba mineralnega dela krme iz rudišča v
Stahovici.
Za zadovoljevanje hitro rastočih trgov s kakovostnimi konzumnimi jajci sta bila v šestdesetih
letih prejšnjega stoletja zgrajena v Duplici pri Kamniku farma nesnic in sortirni center s
pakirnico. Na farmi so bili in so še zaposleni okoliški delavci in tehnologi, ki nadaljujejo
tradicijo prireje kokošjih jajc.
V glasilu Kamniški občan iz leta 1962 (priloga 1) lahko preberemo, da se je takratni
Agrokombinat zaradi rastoče porabe konzumnih jajc na prebivalca, stabilne oskrbe trga,
ugodnih klimatskih razmer, kakovostne vode, bližine rudišča in tradicije reje perutnine odločil
zgraditi sodobno farmo na Duplici pri Kamniku.
Prvotna tehnologija farme je omogočala proizvodnjo 20 milijonov jajc na leto. Z leti se je
tehnologija reje izpopolnjevala in farma posodabljala do te mere, da je sedanja letna
proizvodnja 70 milijonov jajc.
Tudi na drugi strani kamniških planin (na območju Gornjesavinjske doline – okolica Mozirja)
so enako ugodni pogoji za prirejo konzumnih jajc. Tam se je ta dejavnost nadaljevala
predvsem v zasebnem sektorju. Proizvajalci so organizirani oz. združeni v KZ Mozirje, ki
organizira zbiranje in prevoz jajc v sortirni center na Duplici.
Kako pomembno je geografsko poimenovanje, ki je hkrati simbol kakovosti, kaže rast trga za
ta jajca, saj njihov delež v slovenski maloprodaji nenehno narašča.
Prireja jajc poteka na tem območju že dolgo, kar dokazujemo s priloženim virom o gradnji
farme (članek v glasilu KAMNIŠKI OBČAN iz leta 1962, priloga 1).

4. Opis postopka prireje
Sistem reje in oskrba s pitno vodo
V objektih z naravno in prisilno ventilacijo se uporablja sistem reje v kletkah, lahko tudi
sistem talne reje.
Pitna voda je lahko iz lokalnega omrežja, če je vodno zajetje znotraj geografskega območja in
se napaja z vodonosniki s kamniških planin.
Prehrana nesnic
Krma za nesnice je pripravljena po posebni recepturi, ki vsebuje 2 % Ω-3 dodatka in 8 %
granuliranega kalcijevega karbonata, pridobljenega iz rudišča v Stahovici.
Citirani mineral je rudno telo, ki leži na zahodni strani reke Kamniška Bistrica v okoli 800 m
dolgem in 170 m širokem pasu, ki sega do nadmorske višine okoli 750 m.
Rudišče v Stahovici eksploatira družba Calcit, katere dejavnost je pridobivanje specialnih
rudnin in kamnin na zgoraj navedeni lokaciji.
Začetki izkoriščanja rudišča segajo v leto 1932, ko so začeli pridobivati material za lokalne
potrebe in za steklarno v Hrastniku.
Bivalni pogoji za nesnice
V hlevih skušamo uravnavati temperaturo tako, da se ves čas giblje okrog optimuma, ki je 18–
22 °C. Ob ekstremnih zunanjih temperaturah se temperature v hlevu gibljejo tudi zunaj tega
območja. Živalim krmimo v povprečju 115 g krme dnevno, ob tem pa popijejo tudi približno
2 dl vode. Sistemi prezračevanja hlevov zagotavljajo izmenjavo 3,8 m3 svežega zraka na kg
žive teže na uro. Tehnološko predpisana osvetljenost hleva znaša najmanj 2 luksa.
Krmljenje
Krmo imajo živali na voljo ves čas. Kontrola doziranja krme je avtomatizirana (časovno in
količinsko). Spiralasti transporter dostavlja krmo iz silosa v vsipnik (oz. na tehtnico), od tod
pa jo drugi spiralasti transporterji prenesejo do vsake posamezne linije kletk in jo potiskajo po
žlebu vzdolž posameznih linij.
Napajanje
Vodovodna inštalacija se povezana z zunanjim vodovodnim sistemom, ta pa se napaja iz
enega od vodonosnikov geografskega območja. V zvezi z napajanjem je pomembno vsaj še
dvoje:
• voda je kokošim vedno na razpolago,
• pri napajanju uporabljamo kapalke, ki zagotavljajo vselej svežo in čisto pitno vodo.

Osvetlitev
Hleve osvetljujemo z umetno razsvetljavo (varčne žarnice), kar omogoča boljše nadziranje
cikla nesnosti ne glede na letni čas in dolžino naravnega dneva. Čas osvetljevanja nadziramo s
stikalno uro, na kateri nastavimo želen čas vklopa in izklopa osvetlitve.
5. Blokovni diagram proizvodnje
Stopnje

Glavne karakteristike

1. Prireja konzumnih jajc

– krma rastlinskega in mineralnega izvora
– spoštovanje sanitarno-zootehniških predpisov

2. Zbiranje jajc

– zbiranje s tekočimi trakovi po objektih
in transport v zbirni center oz. redni dovoz

3. Sortiranje in pakiranje
konzumnih jajc

– sortiranje po kakovostnih razredih
– pakiranje

4. Zagotavljanje sledljivosti

– sledljivost po objektih in dobavljeni krmi

Podrobna predstavitev specifikacije
1. Prireja – proizvodnja
Krma rastlinskega izvora in minerali
Krma za kokoši nesnice mora vsebovati samo sestavine rastlinskega in mineralnega
izvora. Priprava mešanice po posebni recepturi, ki vsebuje do 2 % dodatka Ω-3 in
8 % mineralnega dodatka (kalcijev karbonat) iz rudišča Stahovica pri Kamniku.

Upoštevanje sanitarno-zootehniških predpisov
Način reje
Preventivne aktivnosti
Zagotavljanje higiene
Dobra proizvodna praksa

2. Zbiranje jajc
Enkrat dnevno s tekočim trakom ali ročno
Ločeno zbiranje po objektih
Transport v zbirni center
3. Sortiranje pakiranje in skladiščenje
Sortiranje po čistosti lupine (obvezno izločanje umazanih jajc)
Ločitev poškodovanih jajc (nalomljena lupina) in jajc z neenakomerno lupino
Sortiranje po barvi lupine
Sortiranje po kakovostnih in težnostnih razredih
Označevanje – skladno s pravilnikom
Označevanje z znakom geografskega poimenovanja
Pakiranje
Skladiščenje
Odprema
4. Zagotavljanje sledljivosti

Obseg in način izvajanja veterinarsko-sanitarnega nadzora v proizvodnji jedilnih jajc
Proizvodnja in sortiranje jedilnih jajc potekata v skladu z obstoječo zakonodajo R Slovenije
oz. regulativo EU.
Celotna proizvodnja poteka po načelu dobre proizvodne prakse.
Izvaja in dokumentira se naslednji notranji nadzor:
– cepljenje kokoši v vzreji,
– program postopkov čiščenja in razkuževanja v obratih,
– mikrobiološko preverjanje uspešnosti postopkov čiščenja,
– kontrola zdravstvene ustreznosti pitne vode,
– izvajanje ukrepov dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije,
– izobraževanje zaposlenih o pravilni higieni (higienski minimum),
– lastne kontrole (test za salmonelo, test za preverjanje uspešnosti čiščenja
sortirnice jedilnih jajc),
– vse dobavljene surovine, vključno z embalažo, so proizvedene v skladu z veljavnimi
predpisi in ne vsebujejo snovi, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje potrošnika,
– za izvajanje notranjega nadzora je izdelan načrt umika (sledljivost) živila iz proizvodnje oz.
prometa za primer suma ali potrjene neskladnosti z zahtevami zdravstvene ustreznosti živil.

Zbiranje jajc
Jajca zbiramo vsak dan. Pri avtomatskem zbiranju opravimo to delo z zagonom sistema
vzdolžnih in prečnih trakov, ki računalniško nadzorovani ponesejo ta jajca do sortirnice. Pri
ročnem zbiranju jajcu zbere rejec jajca na pladnje in jih zloži na posebej za to izdelane
transportne vozičke. Taka jajca so dnevno prepeljana v sortirni center s kamionom.
Sortiranje jajc
Jajca prihajajo v sortirnico po obstoječem tekočem traku oziroma s kamionom(centralni del)
in se zberejo na mizi za prelaganje. Tu se opravi primarna kontrola kakovosti jajčne lupine,
izločijo se vsa razbita, natrta, umazana ter jajca neprimerne oblike in barve. Jajca z
neoporečno lupino nadaljujejo pot na sortirni stroj. Na gumijastih valjčkih potujejo skozi
komoro za presvetljevanje. Tu kontrolor izloča še jajca s kapilarnimi razpokami v lupini in
morebitne primere jajc s tkivnimi ostanki.
Pakiranje jajc in odprema v skladišče
Za presvetljevalno komoro se jajca razvrstijo v utežne razrede in potiskajo z ustreznimi
oznakami (registrska številka farme in številka hleva), glede na utežni razred se nato odlagajo
v zavitke ali na pladnje na vnaprej določenem traku za odlaganje. Na pladnjih je 20 ali 30 jajc,
v zavitkih pa 4, 6, 10, 12, 15 ali 18 jajc. Na trakovih za odlaganje so naprave, ki po potrebi
zavitke jajc zaprejo, potiskajo z datumom in/ali ceno. Ob koncu traku za odlaganje se jajca
zberejo ob zapori in jih je treba ročno preložiti v zbirno (plastično povratno ali kartonsko
nepovratno) embalažo. Plastične ali kartonske zaboje delavci ustrezno etiketirajo s črtno kodo
zbirne embalaže in ročno spustijo na prečni tekoči trak, ki teče tik pod zapornimi letvami
trakov za odlaganje jajc. Ta trak prenese embalirana jajca mimo čitalca črtnih kod v skladišče.
Jajca na pladnjih se lahko zložijo tudi na palete.
Skladiščenje jajc
Tekoči trak, ki prinaša pakirana jajca v skladišče, odlaga zaboje z jajci na odlagalnem traku v
prostoru za prevzem iz proizvodnje. Jajca se skladiščijo v pogojih, predpisanih za sveža jajca.
Za primerno temperaturo in vlago v skladišču je predvidena ustrezna tehnična oprema.
Odprema jajc
Odprema poteka prek ustrezno izvedene nakladalne ploščadi z avtomatskimi dvižnimi vrati in
je evidenčno računalniško podprta.
Zagotavljanje sledljivosti
Vsako jajce je označeno z registrsko številko proizvajalca, dodatno pa še s številko
posameznega hleva. Jajca se označijo s tiskalnikom za jajca, ki je povezan tako s sortirnim
strojem za jajca kot z osebnim računalnikom, ki je povezan z računalnikom čitalca kod
zbirnih embalaž. Nastavitev tiskalnika poteka prek osebnega računalnika. Pri prehodu zbirne

embalaže iz sortirnice v skladišče čitalec prečita kode. Kode se ponovno odčitajo z ročnimi
čitalci pri oddaji jajc kupcem. S tem je zagotovljena sledljivost jajc od hleva do potrošnika.
V primeru umika blaga iz prodaje sledi naslednji postopek:
Izhodiščni sta dve informaciji: registrska številka na jajcu in minimalni rok uporabnosti na
zavitkih ali zbirni embalaži. Na njuni podlagi računalnik razbere, kdaj (datum in uro) so se ta
jajca sortirala in izpiše vse številke črtnih kod, ki so bile tedaj uporabljene ter jih v povezavi s
podatki iz ročnih čitalcev poveže s kupci.
Označevanje embalaže z logotipom
Logotip za Jajca izpod Kamniških planin ki je še v izdelavi, mora biti odtisnjen na embalaži.
Uporabljajo ga lahko samo tisti člani Sekcije združenja kmetijskih podjetij pri GZ Slovenije,
ki so pridobili certifikat od strani certifikacijskega organa.
Ostali proizvajalci ob izpolnjevanju pogojev uporabljajo svoje logotipe.
6. Ukrepi za zagotavljanje predpisane kakovosti
Po Pravilniku o razvrščanju in označevanju konzumnih jajc mora biti vsako jajce označeno z
oznako sistema reje, registrsko številko farme in neobvezno s številko hleva, kjer na ta način
lažje izvajajo sledljivost znesenih jajc v povezavi s silosi oziroma krmili.
Vsa trgu namenjena jajca z geografskim poimenovanjem Jajca izpod Kamniških planin, so
dostavljena v zbirni center na Duplico skupaj z dokumenti, ki zagotavljajo sledljivost (datum
znesenja, sistem reje, registrska številka farme, številka hleva).
V tem centru se opravlja sortiranje jajc v utežne in kakovostne razrede in označevanje na
osnovi veljavne zakonodaje. Vsi podatki blagovne znamke bodo odtisnjeni na embalaži.
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Legenda:
* pomen za zagotavljanje skladnosti s specifikacijo.
** velik pomen za zagotavljanje skladnosti s specifikacijo.
*** zelo velik pomen za zagotavljanje skladnosti s specifikacijo.
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1.Prispevek iz glasila KAMNIŠKI OBČAN
2.Poročilo kemijske analize
3.Znanstveni prispevek na simpoziju Acta Agraria Kaposvarensis
4.Slika tiska na embalaži
5.Načrt notranje kontrole
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