
MEDNARODNO 
OCENJEVANJE MEDENIH PIJAČ

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel.: 02/5642 100, e-pošta: info@pomurski-sejem.si, www.pomurski-sejem.si

Podatki o prijavitelju 

Podatki za račun (v kolikor so drugačni) 

Ime in priimek ali naziv podjetja (za vpis v katalog)

Ime in priimek ali naziv podjetja

Ulica in hišna številka

Ulica in hišna številka

Telefon 

E-pošta 

Direktor (ime in priimek)

Mobilni telefon kontaktne osebe

Poštna številka in pošta/Država 

Poštna številka in pošta/Država 

Spletna stran 

Kontaktna oseba

E-pošta kontaktne osebe 

ID številka

ID številka

Davčni zavezanec DA    NE

PRIJAVA PRIDELOVALCA

Prosimo, da prijavnico čitljivo izpolnite, podpišete in pošljete do roka prijave na naslov: 
Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona ali skenirate  
in pošljete na mail: natalija@pomurski-sejem.si 

Prosimo vas, da natančno upoštevate prijavni rok in rok za prispetje vzorcev, saj se boste le tako 
izognili prepoznemu prispetju vzorcev na ocenjevanje. Prijavljeni vzorci, ki bodo poslani na 
ocenjevanje prepozno, oziroma vzorci, za katere udeleženec ne bo plačal prijavnine v skladu z 
določili te prijave, ne bodo ocenjeni.

Pomurski sejem d.o.o. ne prevzema odgovornosti za napačne podatke in pomanjkljivosti o 
prijavljenih medenih pijačah in za medene pijače, ki ne ustrezajo zakonodaji za promet z le-temi.

Količina za ocenjevanje: 2 x 0,5 l za medeno žganje in medene 
likerje ter medene likerje z dodatki, 3 (tri) steklenice, vsebine 
najmanj 375 ml za ocenjevanje medice. Za penečo medico 
morajo udeleženci dostaviti 2 steklenici vsebine 750 ml.

Kotizacija: 45 € za vsak prijavljen izdelek (z vključenim DDV) 

Na ocenjevanju lahko sodelujejo čebelarji, ki imajo na zalogi 
najmanj 20 litrov posamezne vrste medenega žganja, medenega 
likerja in medenega likerja z dodatki oz. najmanj 40 litrov 
medice. Vse steklenice posameznega vzorca morajo biti 
označene s podatki o pridelovalcu medu.

Nagrade kakovosti:
Vzorec, ki je prejel določeno število točk, dobi naslednje odličje:
MEDICA, AROMATIZIRANA MEDICA, PENEČA MEDICA
- velika zlata medalja od 19,10 do 20,00 točk
- zlata medalja od 18,10 do 19,09 točk
- srebrna medalja od 17,10 do 18,09 točk
- bronasta medalja od 16,10 do 17,09 točk

MEDENA ŽGANJA, MEDENI LIKERJI, MEDENI LIKERJI Z 
DODATKI
- zlata medalja od 18,00 do 20,00 točk
- srebrna medalja od 16,00 do 17,99 točk
- bronasta medalja od 14,00 do 15,99 točk.

Posebna priznanja:
ŠAMPION-a prejme najvišje ocenjeni vzorec v skupinah,  
če so izpolnjeni vsi pogoji

PROMOCIJA
Proizvajalec lahko na nagrajene izdelke oz. na njihovo 
embalažo nalepi oz. 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.

Rok prijave: 1. julij 2022
Zbiranje vzorcev: 1. julij 2022
Termin ocenjevanja: 15. julij 2022
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S podpisom potrjujemo, da se strinjamo s pogoji sodelovanja na ocenjevanju medenih pijač - Vino Slovenija in jih nepreklicno in izključno priznavamo kot vsebino pogodbe. Splošni pogoji in pravila so na: www.vinoslovenija.si

S podpisom se strinjamo, da prireditelj v pogodbi navedene podatke obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, in sicer v svojih zbirkah, in jih uporablja v namene statistične obdelave, segmentacije udeležencev, izpolnjevanja pogodbenih in zakonskih obveznosti, 
pošiljanja ponudb, reklamnega materiala, publikacij in vabil na dogodke, telefonsko, pisno in elektronsko obveščanje in anketiranje ter posreduje podatke o razstavljavcu pogodbenim partnerjem Pomurskega sejma.

PRIJAVA

Kraj in datum: Žig: Podpis:

Navodila za izpolnjevanje tabele
Vrsta: M medica, AM aromatizirana medica, PM peneča medica, MŽ medeno žganje,  
ML medeni liker, MLD medeni liker z dodatki

Vrsta medu: A - akacijev, L - lipov, K - kostanjev, G - gozdni, H - hojev, Aj - ajdov, 
S - smrekov, C - cvetlični

Rok prijave: 1. julij 2022
Zbiranje vzorcev: 1. julij 2022
Termin ocenjevanja: 15. julij 2022
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