
 
PRAVILNIK O OCENJEVANJU KMETIJSKE MEHANIZACIJE IN OPREME, INOVATIVNIH STORITEV 
ALI POSLOVNIH PROCESOV V KMETIJSTVU V OKVIRU SEJMA AGRA NA POMURSKEM SEJMU V 

GORNJI RADGONI 
 

POGOJI ZA SODELOVANJE NA OCENJEVANJU 
 
1. člen  
Organizator in izvajalec ocenjevanja proizvodov s področja kmetijske mehanizacije in opreme, 
inovativnih storitev ali poslovnih procesov v kmetijstvu v okviru sejma Agra je Pomurski sejem 
d.o.o. Gornja Radgona.  
 
2. člen  
Pod pojmom mehanizacija za primarno kmetijsko proizvodnjo razumemo stroje, opremo in 
pripomočke za pridelavo in dodelavo kmetijskih pridelkov, ki so porabnikom kmetijske 
mehanizacije na slovenskem tržišču dostopni v njihovi izvirni obliki.  
Pod pojmom inovativnivne storitve ali poslovni procesi v kmetijstvu razumemo vse podporne 
informacijske tehnologije in upravljanje za področje kmetijstva.  
 
Po določilih tega pravilnika se ocenjujejo proizvodi v naslednjih skupinah:  
 
A PROIZVODI IZ DOMAČE PROIZVODNJE (proizvajalec slovenski)  
A/1 novi proizvodi iz domače proizvodnje  
A/2 proizvodi iz domače proizvodnje  
 
B PROIZVODI IZ TUJE PROIZVODNJE (proizvajalec EU, ostalo).  
B/1 novi proizvodi iz tuje proizvodnje  
B/2 proizvodi iz tuje proizvodnje  
 
C PROIZVODI IN STORITVE (zastopstvo, prodajalec,..)  
C/1 Novi proizvodi in storitve iz domače in tuje proizvodnje  
(prijava ni prijaviteljevo originalno delo, je zastopnik ali prodajalec).  
 
V kolikor je eksponat na ocenjevanje prijavljen kot novi proizvod (skupine A/1 in B/1, C/1 ), 
mora prijavitelj predložiti dokazilo o novem proizvodu (da je bil proizvod razvit v zadnjih dveh 
letih) z izjavo proizvajalca in odgovorne osebe.  
 
Pred ocenjevanjem proizvodov iz domače proizvodnje komisija preveri:  

• ali ima najmanj 60 % domačega razvojnega deleža (na osnovi predložene 
dokumentacije, ogleda proizvoda in ustne predstavitve prijavitelja),  

• ali vsaj 25 % izboljšane inovacije, ki niso stare 3 leta,  

• ali so prijavitelji avtorji prijave,  

• ali proizvod v okviru sejma Agra še ni bil ocenjen.  
 
 
 
 



3. člen  
Ocenjuje se le tiste proizvode in storitve, ki so prijavljeni za ocenjevanje in razstavo na sejmu 
Agra v Gornji Radgoni. Ocenjevanje se opravi na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni.  
Organizator o terminu in kraju ocenjevanja obvesti prijavitelja.  
 

PRIJAVA, ORGANIZACIJA OCENJEVANJA IN DELO KOMISIJE 
 
4. člen  
Proizvajalci in prodajalci, ki se želijo s svojimi proizvodi udeležiti ocenjevanja, so dolžni poslati 
prijavo za ocenjevanje kot določajo razpisni pogoji. Izpolnjeno prijavnico in Pregledni 
vprašalnik se do roka, ki je naveden v razpisu, pošlje organizatorju ocenjevanja: Pomurski 
sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona. Število prijavljenih proizvodov ni 
omejeno, iz serije izdelkov se prijavi samo en izdelek.  
 
5. člen  
Na osnovi prijave na ocenjevanje organizator ocenjevanja prijavitelju pošlje Pregledni 
vprašalnik, ki ga prijavitelj mora izpolniti za vsak prijavljen eksponat. Izpolnjeni Pregledni 
vprašalnik je sestavni del prijave, pogoj za sodelovanje na ocenjevanju in osnova za 
ocenjevanje strokovne ocenjevalne komisije.  
 
6. člen  
Organizator imenuje strokovno komisijo, ki ima 4-5 članov in po potrebi 2 namestnika.  
Delo komisije vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika komisije.  
V kolikor je na ocenjevanje prijavljenih nad 40 eksponatov, se ocenjevanje v dogovoru  
s komisijo opravi v več dneh. Urnik ocenjevanja sestavi organizator ocenjevanja.  
 

OCENJEVANJE PRIJAV 
 
7. člen  
Prijave bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz uglednih strokovnjakov z različnih 
tehnoloških področij. Za ocenjevanje je izdelana metodologija za ocenjevanje s sistemom 
točkovanja. Vsaka prijava bo individualno ocenjena s strani članov strokovne komisije na 
sejmu AGRA.  
Strokovna komisija sme navedene podatke uporabiti izključno in samo za namen ocenjevanja 
v okviru prireditve sejma AGRA.  
Strokovna komisija si bo pri ocenjevanju prijav pomagala tudi z dodatnimi informacijami o 
prijavi/prijavitelju, ki so javno dostopne.  
 
8. člen  
Ocenjevanje poteka po ocenjevalnih kriterijih pravilnika. O delu komisija vodi zapisnik, ki je 
osnova za pripravo zaključnega zapisnika z uradnimi rezultati. Komisija ima pravico imenovati 
eksperte za določena specialna področja, ki na osnovi svoje specialnosti izdajo mnenje o 
prijavljenem proizvodu.  
 
 
 
 



OCENJEVALNI KRITERIJI 
 
9. člen -  
Ocenjevalni kriteriji so sestavni del Preglednega vprašalnika, ki ga mora prijavitelj izpolniti za 
vsak prijavljen eksponat in osnova za ocenjevanje komisije.  
 
1. Ocena ustreznosti proizvoda (inovativna storitev ali poslovno procesi): za izboljšavo in 
racionalizacijo tehnološkega procesa, izvirnost ideje, stopnja novosti. Proizvod ali storitev 
omogoča uvedbo sodobnejšega pridelovanja ali dodelave pridelkov, izboljšuje procesno 
tehniko, omogoča boljše vodenje in upravljanje, itd. točk 0 - 6  
 
2. Ocena smotrnosti konstrukcije proizvoda ocena smotrnosti inovativne storitve ali 
poslovnega procesa: z vidika upravljanja, priprave stroja za delo in z vidika tehničnega 
vzdrževanja za uporabnika stroja, potencialni pomen oziroma vpliv, ki ga lahko pričakujemo od 
posamezne inovacije. točk 0 - 6  
 
3. Ocena delovne storilnosti stroja ali inovativne storitve ali poslovnega procesa: poraba 
pogonske energije, kakovost opravljenega dela, zahtevnost in stroški servisiranja, itd. točk 0 - 6  
 
4. Ocena zunanjega izgleda proizvoda in njegove priročnosti za in priključevanje,  
ocena inovativne storitve ali poslovnega procesa z: vidika hitrega uvajanja za uporabnika, 
sodobna koncepcija in design, racionalnost gabaritnih mer, enostavnost priključevanja in 
zagona stroja itd. točke 0 - 3  
 
5. Ocena ergonomskih karakteristik, ustreznost konstrukcije proizvoda predpisom o  
varstvu pri delu in vpliva na okolje, ali ocena inovativne storitve ali poslovnega procesa z 
vidika ustreznosti predpisov. točke 0 – 4  
 
6. Kratek povzetek:  

1. Doprinos k stroki in praksi (stopnja izvedbe in dodelanosti)  
2. Produktivnost (praktična in uporabna izvedljivost)  
3. Ekonomičnost (ekonomski učinki, možnost komercializacije, tržna privlačnost)  
4. Rentabilnost (potencialni pomen)  

 
7. Priloge:  

• dokazilo o novem proizvodu  

• prospekti  

• komentarji  

• certifikat  

• ostalo  
 
10. člen  
Ocena proizvoda, ocena inovativne storitve ali poslovnega procesa je povprečje posameznih 
ocen vseh članov komisije. Vsak član komisije točkuje samostojno in ob koncu točkovanja 
odda podpisano točkovno tabelo. Končna ocena predstavlja povprečno število točk vseh 
članov komisije.  
 



11. člen  
Prijavljeni proizvodi ali storitve, ki so dosegli:  

• skupno od 15 do 18 točk prejmejo bronasto medaljo  

• skupno od 19 do 22 točk prejmejo srebrno medaljo  

• skupno od 23 do 25 točk prejmejo zlato medaljo  
 
12. člen  
Strokovna komisija lahko predlaga in izbere kandidata za šampionsko nagrado. Šampionsko 
nagrado lahko prejme eksponat, inovativna storitev ali inovativni poslovni proces, ki je prejel 
najvišjo oceno in najmanj zlato medaljo ter po mnenju strokovne komisije izvirno prispeva k 
razvoju kmetijske mehanizacije, opreme v slovenskem kmetijstvu ali nudi podporne rešitve za 
področje kmetijstva.  
Šampionska nagrada se lahko podeli za:  

• nov proizvod domače proizvodnje (skupina A/1, C/1)  

• za proizvod domače ali tuje proizvodnje (skupina A/2, B/1, B/2, C/1)  

za šampiona mora biti najmanj 10 exponatov v posamezni skupini.  
 
13. člen  
Strokovna komisija lahko predlaga in izbere kandidata za posebno priznanje: posebno 
priznanje za najboljšo storitveno inovacijo, posebno priznanje za najbolj inovativen poslovni 
model/proces,  
 
14. člen  
Medalje in šampionske nagrade podeljuje organizator ocenjevanja na sejmu Agra v Gornji 
Radgoni.  
 
15. člen  
Zapisniki o vsakoletnem ocenjevanju se arhivirajo pri organizatorju ocenjevanja.  
 
16. člen  
Objava rezultatov je javna in se mora objaviti na način, ki naj obenem popularizira in predstavi 
nagrajene proizvode obiskovalcem sejma, kakor tudi v medijih. Proizvajalec ali zastopnik, ki se 
ne strinja z dodeljeno oceno ali siceršnjim postopkom ima pravico do pritožbe, ki jo mora 
vložiti pismeno v roku 3 dni po objavi rezultatov. Komisija preveri prijavo, oceno pritožbo in 
poda strokovno mnenje. V kolikor se proizvajalec ali zastopnik ne strinja s strokovnim 
mnenjem lahko o zadevi odloči razsodišče v sestavi: predsednik ocenjevalne komisije, 
predsednik programskega sveta sejma in direktor sejma.  
 

VAROVANJE PODATKOV 
 
17.člen  
Organizator sejma AGRA na pomurskem sejmu v Gornji Radgoni se obvezuje, da bodo člani 
strokovne komisije za ocenjevanje, preden bodo prejeli prijave v ocenjevanje, podpisali Izjavo 
o zaupnosti in ne razkritju informacij. Podatke, ki jih prijavitelj posreduje z oddajo prijave, se 
uporabi v procesu vrednotenja in ocenjevanja v okviru sejma AGRA.  
 



18.člen  
V prijavi ne smejo sodelovati organizator, njegovi zaposleni ter njihovi ožji družinski člani. V 
naboru s prijavami prav tako ne smejo sodelovati člani strokovne komisije in njihovi ožji 
družinski člani.  
 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE 
 
19. člen  
Vsak proizvajalec ali zastopnik materialno in moralno odgovarja za resničnost navedb in 
podatkov v prijavi. Komisija si pridržuje pravico razveljaviti že sprejet in objavljen sklep 
(oceno), če naknadno ugotovi neresničnost podatkov v prijavi ali dokumentaciji.  
 
20. člen  
Za ugotavljanje in definiranje pojmov, tehničnih izboljšav, novih proizvodov, proizvodov iz 
kooperacije itd. veljajo trenutno veljavna določila uradnih listov Slovenije.  
 
Gornja Radgona, junij 2017  
POMURSKI SEJEM V GORNJI RADGONI 


