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OCENJEVANJU MEDU Z MEDNARODNO UDELEŽBO 

 V OKVIRU SEJMA AGRA V GORNJI RADGONI 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 ORGANIZATORJI OCENJEVANJA 
Organizator ocenjevanja je Pomurski sejem d.o.o. v sodelovanju s Čebelarsko zvezo društev Pomurja in 

Čebelarsko zvezo Slovenije. Ocenjevanje poteka po veljavnem Pravilniku o senzoričnem ocenjevanju medu 

Čebelarske zveze Slovenije.

 

 

UDELEŽENCI OCENJEVANJA 

Udeleženci ocenjevanja so lahko čebelarji in polnilci medu, ki izpolnjujejo pogoje iz navedenega Pravilnika. 

 

 

PRIJAVA IN DOSTAVA VZORCEV 

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

Kotizacija za ocenjevanje za prijavljene vzorce se poravna ob dostavi vzorcev na ocenjevanje oziroma na osnovi 

izstavljenega računa organizatorja. 

 

Za vsak prijavljen vzorec medu je potrebno dostaviti dva kozarca medu istega lota, v steklenih kozarcih z neto 

maso najmanj 450 g, zaprte z novimi kovinskimi pokrovi in prelepljene s prelepko. Kozarci morajo biti označeni 

v skladu z veljavno zakonodajo in z deklaracijo iz katere je razvidna: vrsta medu, država izvora, neto teža, rok 

uporabe, oznaka serije/lot ter ime in naslov čebelarja oziroma polnilca medu. 

Datum zbiranja vzorcev je naveden v razpisu za ocenjevanje, organizator pa bo prijavitelja še pravočasno 

opozoril na datum zbiranja. 

 

Ob oddaji vzorca mora čebelar predložiti izjavo čebelarja iz priloge Pravilnika ČZS. 

 

 

PRIPRAVA NA OCENJEVANJE 

Po prevzemu vzorcev komisija za prevzem opravi razvrstitev medu po vrstah medu. Komisija preveri tudi 

skladnost pakiranja in označevanja (deklaracija) z veljavno zakonodajo ter zunanji izgled vzorca. Če sta 

označenost in izgled vzorca ustrezna, komisija za prevzem vzorcu dodeli 1 točko, ki se prišteje k skupni oceni. 

Vzorci se nato šifrirajo (naključna računalniška šifra) in prelijejo v nevtralno embalažo.  

 

Usposobljeni merilec opravi meritve vsebnosti vode in električne prevodnosti medu na šifriranih vzorcih. 

Meritve, ki jih opravi usposobljeni merilec, so neizpodbitne. V kolikor meritve posameznega vzorca niso 

skladne s pravilnikom, je lahko takšen vzorec izločen. Meritve za vsebnost vode se točkujejo po veljavnem 

pravilniku in prištejejo k skupni oceni. 

Če komisija za meritve na podlagi električne prevodnosti ugotovi, da vzorec nima pravilno označene vrste, se o 

tej ugotovitvi obvesti lastnika vzorca, ki se odloči, kako bo vzorec označil glede na izvor (cvetlični, gozdni 

izvor). 

 

 

OCENJEVALNA KOMISIJA 

Ocenjevalno komisijo sestavljajo domači in tuji strokovnjaki z ustrezno izobrazbo in izkušnjami ter so 

verificirani pregledniki za med. Ocenjevanje poteka po kriterijih, ki so navedeni v Pravilniku o senzoričnem 

ocenjevanju medu Čebelarske zveze Slovenije. 

 

 



 

 

    NAGRADE KAKOVOSTI         2 

Končna skupna ocena vzorca je sestavljena iz povprečne ocene ocenjevalne komisije (7 – 30 točk), 

ocene komisije za prevzem za pravilno označevanje in izgled vzorca oziroma senzorične komisije za pravilno 

označeno vrsto medu (0 – 1 točk) in ocene za vsebnost vode (0 – 1,4 točk). 

 

Zlata medalja (od 29,00 do 32,40 točk), srebrna medalja (od 27,00 do 28,99), bronasta medalja    

(od 25,00 do 26,99 točk). 

 

 

POSEBNE NAGRADE 

PRVAK VRSTE se podeli za vzorec, ki je na ocenjevanju medu v Gornji Radgoni v posamezni vrsti medu 

dosegel najvišje število točk in najmanj zlato medaljo. Prvak vrste se podeli pod pogojem, da je bilo v 

posamezni vrsti medu ocenjenih najmanj 7 vzorcev. 

V primeru, da več vzorcev prejme enako najvišje število točk, se opravi ponovno ocenjevanje teh vzorcev na 

osnovi 25. člena Pravilnika. 

Prvak vrste na ocenjevanju v Gornji Radgoni pridobi pravico sodelovanja na državnem ocenjevanju medu 

(v kolikor izpolnjuje vse pogoje, navedene v pravilniku ČZS). 

 

 

PROMOCIJA, ZAŠČITA IN TRŽENJE PRIZNANJA KAKOVOSTI 

Proizvajalec lahko na nagrajene izdelke oziroma na njihovo embalažo tiska priznanje kakovosti samo 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 

Organizator udeležence ocenjevanja o rezultatih obvesti po pošti po končanem ocenjevanju. 

Svečana razglasitev rezultatov ocenjevanja in podelitev nagrad se opravi v času sejma Agra na dan čebelarjev. 

 
 




