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ZAHTEVEK ZA ODOBRITEV SPREMEMBE SPECIFIKACIJE 
PROIZVODA ZA ZAŠ ČITENE OZNA ČBE POREKLA/ZAŠČITENE 

GEOGRAFSKE OZNAČBE, KI NI MANJŠA 

Zahtevek za odobritev spremembe v skladu s prvim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) 
št. 1151/2012 

„BOVŠKI SIR“  

EU št.:  

 ZOP (X) ZGO ( ) 

1.  SKUPINA  VLOŽNIKOV  IN  PRAVNI  INTERES 

 Društvo rejcev drobnice Bovške 

 Trenta 34 

 5232 Soča 

GSM: 031 409 012 

Vlagatelj vloge za spremembo je skupina proizvajalcev Bovškega sira, ki je vložila že vlogo 
za registracijo, zato ima legitimni interes za vložitev vloge za spremembo. 

2. DRŽAVA  ČLANICA  ALI  TRETJA  DRŽAVA 

 Slovenija 

3. POSTAVKA  V SPECIFIKACIJI  PROIZVODA,  NA KATERO  SE SPREMEMBA  

NANAŠA 

� Ime proizvoda 

� Opis proizvoda 

� Geografsko območje 

� Dokazilo o poreklu 

� Metoda proizvodnje 

� Povezava 

� Označevanje 

� Drugo 

4. SPREMEMBE 

� Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZOP ali ZGO, ki se ne šteje za manjšo v 
skladu s tretjim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012. 

� Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZOP ali ZGO, za katero enotni dokument 
(ali enakovredni dokument) ni bil objavljen, pri čemer se sprememba ne šteje za manjšo v skladu 
s tretjim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012. 
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5. SPREMEMBE 

 
Predlog spremembe specifikacije se nanaša na spremembo vrste mleka, ki se uporablja za 
proizvodnjo Bovškega sira, za spremembo premera in teže ter konzumne zrelosti Bovškega sira. 
Spremeni se tudi označevanje Bovškega sira.  
 
1. Opis proizvoda 
 

a) Točka 1. 2. 1 Predstavitev proizvoda  
 
V veljavni specifikaciji za Bovški sir se v točki 1.2.1 Predstavitev izdelka stavek »Ovčje 
mleko mora biti prirejeno od ovc avtohtone pasme Bovška ovca.« nadomesti s  stavkom 
» Najmanj 80 % ovčjega mleka mora biti prirejeno od ovc avtohtone pasme Bovška 
ovca in njenih križank (oplemenjena Bovška ovca), ostalo mleko je lahko prirejeno od 
drugih pasem ovc.«   

- Razlog za predlagano spremembo je, da je genetska baza Bovške ovce zelo majhna, 
saj je Bovška ovca po drugi svetovni vojni praktično skoraj izumrla in se je s tem genski 
potencial zelo omejil. Rejci se zato sedaj poslužujejo občasnega pripusta ovnov drugih 
pasem, predvsem s frizijsko ovco. Gre za občasno mešanje krvi, s katero se pridobi na 
mlečnosti in zdravju ovc. To so rejci tradicionalno počeli tudi skozi zgodovino, vendar 
je bilo  včasih težje priti do »tujih« pasem, pa tudi lokalne črede so bile večje in s tem 
tudi genski potencial.  

Oplemenjena bovška ovca je tako nastala z oplemenjevanjem avtohtone bovške ovce z 
izredno plodno in mlečno vzhodno-frizijsko ovco. Namen načrtnega oplemenjevanja je 
bil povečati okvir in izboljšati mlečnost pri bovški ovci. Ravno zaradi tega so v rejskem 
programu dodali novo pasmo Oplemenjeno bovško ovco (VFB). 

Glede na navedeno se tako mleko za proizvodnjo Bovškega sira lahko uporabi mleko 
bovške ovce in njenih križank – kot. npr. oplemenjena Bovška ovca. 

V sedaj veljavni specifikaciji je zapisano, da je Bovški sir okrogel hlebec, s premerom 
med 20 do 26 cm, višino od 8 do 12 cm in težo med 2,5 in 4,5 kg. Predlaga se sprememba 
premera hlebca  na 17 do 26 cm, višino od 8 do 12 cm  in teže  med 1,8 do 4,5 kg. ter 
sprememba normalne konzumne zrelosti s »60 dni« na »najmanj 45 dni«. 

 
- Razlog za to spremembo je, da praktično vsi proizvajalci uporabljajo manjše modele 
za proizvodnjo sira. V zadnjih letih se je zaradi povečanega povpraševanja po Bovškem 
siru (turizem), spremenil trend prodaje Bovškega sira, ki se prodaja predvsem na domu 
še vedno na osnovi celih hlebcev sira. Take sire – manjšega premera se prodaja 
prednostno mlade, starosti do 3 mesece. Na senzoričnih ocenjevanjih je bilo že večkrat 
ugotovljeno, da manjši siri do starosti dva-tri mesece ne izgubljajo na senzorični 
kakovosti. Manjši kot so siri, manj so sicer primerni za staranje. Ker pa se večino sira 
proda v poletni sezoni – sproti, bo trend prodaje manjših in mlajših sirov ostal. Zato 
predlagamo zmanjšanje minimalnega premera in posledično tudi minimalne teže.  

 

Glede na predlagane spremembe v točki 1.2.1 Predstavitev izdelka se ustrezno popravijo 
tudi točke 3. 2. 1 Priprava mleka za usirjanje, 3. 2. 8 Zorenje sira in 3.2.9.1 Ocenjevanje 
in odbira sira, 4.1 Sledljivost izdelka, 5.1.3.2 Prireja mleka 

 



 3 

2. Označevanje sira 
 
V točki 3.2.9.2 Označevanje 
 

Predlagane premembe:  

Predlaga se popravek točke 3.2.9.2 Označevanje v veljavni specifikaciji. 

V sedaj veljavni specifikaciji v točki 3.2.9.2 je določeno, da se siri, ki ustrezajo vsem zahtevam 
specifikacije, označijo z navedbo proizvajalca, imenom in logotipom »Bovški sir«, 
pripadajočim znakom Skupnosti ter z nacionalnim simbolom kakovosti. Če se uporabi kozje ali 
kravje mleka, se ustrezno označi tudi % te surovine. 

Proizvajalci lahko dodatno navedejo, če je bil sir zorjen več kot eno leto ter v primeru, ko je bil 
sir izdelan v planinski sirarni.  

 

Predlaga se sprememba: Siri, ki ustrezajo vsem zahtevam specifikacije, se označijo z navedbo 
proizvajalca, imenom »Bovški sir« in pripadajočim znakom Skupnosti. Če se uporabi kozje ali 
kravje mleko, se ustrezno označi tudi % te surovine. 

Proizvajalci lahko dodatno navedejo, če je bil sir zorjen več kot eno leto ter v primeru, ko je bil 
sir izdelan v planinski sirarni. 

 
- Razlog za spremembo označevanja Bovškega sira je nastal zaradi potrebe po 

razbremenitvi označevalnih etiket na siru.  
 
Zato predlagamo, da je uporaba znaka Skupnosti obvezna, uporaba Nacionalnega zaščitnega 
znaka, pa je prostovoljna. S tega vidika menimo, da je potrebno tudi proizvajalcem Bovškega 
sira omogočiti prostovoljno uporabo nacionalnega zaščitnega znaka.  
 
Enotni logotip za Bovški sir je last Društva rejcev drobnice Bovške. Za proizvodnjo Bovškega 
sira članstvo v društvu ni obvezno, zato bi bilo neprimerno, da se tudi od nečlanov zahteva 
uporaba logotipa društva. V kolikor nečlani društva želijo uporabljati enotni logotip društva, ga 
lahko pridobijo na društvu. Hkrati ugotavljamo, da se grafična podoba vedno nekoliko 
spreminja. Zato je priporočljivo, da je grafična podoba izvzeta iz specifikacije. Zato se kot 
obvezna označitev določi le beseda Bovški sir.  
 
Ne glede na navedeno pa mora biti Bovški sir označen z zaščitenim imenom in simbolom Unije. 
 
Glede na predlagane spremembe 3.2.9.2 Označevanje se ustrezno popravi tudi točka 5.3. 
Logotip za Bovški sir.  

 

Glede na predlagane spremembe v specifikaciji se posledično enotni dokument spremeni v 
točkah – 1.2.1 Predstavitev izdelka, 3. 2. 1 Priprava mleka za usirjanje, 3. 2. 8 Zorenje sira,  
3.2.9.1 Ocenjevanje in odbira sira, 3.2.9.2 Označevanje, 4.1 Sledljivost izdelka, 5.1.3.2 Prireja 
mleka, 5.3 Logotip za Bovški sir 

 


