
IZVLEČEK IZ PRAVILNIKA O MEDNARODNEM OCENJEVANJU SOKOV, 

BREZALKOHOLNIH PIJAČ IN EMBALIRANIH VOD 

ZA PRIDOBIVANJE PRIZNANJ KAKOVOSTI  

V OKVIRU SEJMA AGRA V GORNJI RADGONI 

___________________________________________________________________________________ 

 

UDELEŽENCI OCENJEVANJA 
 

Udeleženci ocenjevanja so lahko podjetja in individualni proizvajalci, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in 

prometom sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod. Na ocenjevanju lahko sodelujejo vsi izdelki, 

ki so zajeti v razvrstitvi sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, ki je sestavni del tega 

pravilnika. 

 

PRIJAVA 
 

Izdelke za ocenjevanje je potrebno prijaviti organizatorju ocenjevanja do razpisanega prijavnega roka.  

V uradni prijavi morajo biti tile podatki: 

 naziv in naslov udeleženca; 

 ime in priimek odgovorne osebe; 

 naziv izdelka; 

 razvrstitev izdelkov v skupine (po pravilniku); v kolikor je izdelek v prijavi glede na skupino 

nepravilno razporejen, ga lahko komisija po lastni presoji pravilno prerazporedi; 

 pri vzorcih embaliranih vod se navede tudi tip vode glede na vsebnost CO2;  

 država proizvodnje izdelkov; 

 podpis odgovorne osebe ter pečat. 

 

IZDELKI NA OCENJEVANJU 
 

Sokovi in brezalkoholne pijače so razporejeni v naslednje skupine: 
1 Sokovi 

1.1  Sadni sokovi  

1.2  Nektarji  

1.3.  Sirupi 

1.4  Zelenjavni sokovi 

 

2  Pijače 

2.1  Pijače 

2.2 Vode z okusom 

2.3  Gazirane pijače – impregniranost s CO2 

2.4 Rastlinski napitki 

 

Vsaka od naštetih skupin bo na ocenjevanju nadalje razdeljena še na posamezne vrste sadnih sokov 

glede na vrsto sadja, iz katerega je sok izdelan. 

 

Embalirane vode bodo razvrščene v naslednje skupine: 

3 Embalirane vode 

3.1 Naravne mineralne vode brez plina CO2 

3.2 Naravne mineralne vode s plinom CO2 

3.3 Izvirske vode brez plina CO2 

3.4 Izvirske vode s plinom CO2 



 

3.5 Namizne vode brez plina CO2 

3.6 Namizne vode s plinom CO2 

3.7 Pitne vode brez plina CO2 

3.8 Pitne voda s plinom CO2 

 

 

DOSTAVA IZDELKOV NA OCENJEVANJE 
 

Udeleženci ocenjevanja morajo organizatorju dostaviti določeno količino vsakega prijavljenega vzorca. 

1 liter  3 embalažne enote 

0,5 litra 6 embalažnih enot 

> 0,5 litra 12 embalažnih enot 

Na originalni embalaži mora biti označena deklaracija izdelka, s katero se ta pojavlja v prometu. Na 

embalaži mora biti označen tudi način konzerviranja ter procent dodanega sadja v vzorcu. Vzorci 

embalirane vode ne smejo biti starejši od 3 mesecev, na embalaži pa mora biti označen datum 

proizvodnje. 

 

OCENJEVALNA KOMISIJA 
 

Prijavljene izdelke ocenjuje strokovna ocenjevalna komisija, sestavljena iz strokovnjakov nevtralnih 

strokovnih institucij in predstavnikov prijavljenih podjetij. Vse skupine in vrste sokov ter 

brezalkoholnih pijač komisija ocenjuje glede na kvaliteto v razponu od 0 do 20 točk. Embalirane vode 

komisija ocenjuje v razponu od 0 do 10 točk. Končna ocena posameznega vzorca je povprečje ocene 

vseh ocenjevalcev. 

 

NAGRADE KAKOVOSTI 
 

Sokovi in brezalkoholne pijače: 

Velika zlata medalja (od 19,50 do 20,00 točk), zlata medalja (od 19,00 do 19,49 točk),  

srebrna medalja (od 18,00 do 18,99 točk), bronasta medalja (od 17,00 do 17,99 točk) 

 

Embalirane vode: 

Velika zlata medalja (10,00 točk), zlata medalja (od 9,50 do 9,99 točk),  

srebrna medalja (od 8,50 do 9,49 točk), bronasta medalja (od 7,50 do 8,49 točk). 
 

POSEBNE NAGRADE 
 

Nagrada ŠAMPION se podeli za izdelek, ki je na treh zaporednih ocenjevanjih prejel veliko zlato 

medaljo. Po prejetem šampionu se leta za dodelitev šampiona istemu izdelku pričnejo šteti znova od 

začetka. 

 

PROMOCIJA, ZAŠČITA IN TRŽENJE PRIZNANJA KAKOVOSTI 
 

Proizvajalec lahko na nagrajene izdelke oz. na njihovo embalažo tiska medaljo oz. priznanje kakovosti 

po pravilniku in v dogovoru z organizatorjem. Vsa priznanja kakovosti so izdelana v posebnem 

zaščitnem znaku in v posebni barvi, ki jih predpiše organizator ocenjevanja.  

 

RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV NAGRAD 
 

Svečana razglasitev rezultatov ocenjevanja in podelitev nagrad se opravi v času sejma AGRA 

v Gornji Radgoni. 


