Pogoji sodelovanja na izboru »Traktor po izboru mladih kmetov 2018«.
1. Izhodišče
Letošnji Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra 2018 bo v svoje dogajanje intenzivno vključil
mlade kmete in podeželsko mladino. Ker so mladi center tehnološkega razvoja in napredka bo na
sejmu izbran tudi »Traktor po izborumladih kmetov 2018«.
2. Organizatorji izbora in sodelujoči v izboru
Organizatorji izbora so Zveza slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Pomurski sejem.
Sodelujoči v izboru so ponudniki traktorjev, ki so zastopniki ali tovarniško pooblaščeni prodajalci
posameznih blagovnih znamk traktorjev za Slovenijo.
Delovno skupino za izbor sestavljajo predstavniki organizatorja in drugi člani. Delovna skupina
pripravi pravila izbora, izvede elektronsko glasovanje in razglasi zmagovalca ter poskrbi za zaključek
izbora.
Delovno skupino sestavljajo:
- ZSPM:Doris Letina,
- KGZS:Jože Očko,
- MKGP: Rok Roblek, Marija Brodnik Lodewijk,
- Pomurski sejem: Andrej Slogovič.
Komisija za izbor na podlagi prejetih vlog pregleda dokumentacijo in si traktor ogleda. Komisijo za
izbor sestavljajo mlajši strokovnjaki in mlajši kmetje s poznavanjem kmetijske tehnike.
3. Okvirni časovni in vsebinski potek izbora
Julij 2018:
• zbiranje vlog: predlogov in opisov zastopnikov/prodajalcev,
• komisija pregleda vloge in na terenu pregleda posamezen traktor,
• priprava spletnega glasovanja za izbor zmagovalca (družabna omrežja, mladi kmetje po
listi ZSPM),
Avgust 2018:
• v začetku avgusta glasovanje za izbor zmagovalca,
• obdelava rezultatov glasovanja,
• razglasitev zmagovalca na sejmu Agra.

4. POGOJI
• V tem izboru lahko sodeluje podjetje, ki je hkrati razstavljavec na sejmu AGRA 2018,
• traktor, ki bo naveden v vlogi mora biti na voljo za ogled pri trgovcu ali zastopniku
(komisija ocenjuje dotični traktor)*,
• traktor, ki bo naveden v vlogi mora biti razstavljen na sejma AGRA 2018*.
*Traktor se lahko v nekaterih segmentih razlikuje od tistega navedenega v vlogi (dovoljeni odmiki: +/10 KM, dodatna oprema, +/- 500 kg skupna masa traktorja, +/- 10.000 € končna MPC
Kategorija traktorja
Izbor se izvede med vsestranskimi (standardni) traktorji in sicer z naslednjimi kriteriji:
-

moč motorja nad 70 KM do 150 KM,
največ 4 valjni motor,
4 kolesni pogon,
največja dovoljena masa 8.900 kg,
izbere se konkreten tip (model) traktorja, ne serija.

4.1 Način izbora
1. na osnovi vabila ponudniki traktorjev v izbor predlagajo enega kandidata blagovne
znamke traktorja, ki jo nudijo,
2. če je ponudnikov iste blagovne znamke več, skupaj predlagajo enega kandidata,
3. če je isti ponudnik hkrati ponudnik za več blagovnih znamk, lahko predlaga samo enega
kandidata iste blagovne znamke.
4. komisija za izbor si ogleda in po odločitvi ponudnika lahko tudi preskusi finaliste; za ogled
ali eventualni preskus lahko ponudnik zagotovi tudi drug model iz serije, če modela, ki ga
je predlagal v izbor in bo razstavljen na sejmu Agra v času ogleda nima v skladišču,
5. pri glasovanju se ocene podelijo za: motor, menjalnik, hidravlika, udobje, inovativne
tehnične rešitve, opcije, dizajn, cena,
6. največje število točk za najboljšo od posameznih ocen je 5, za naslednjo 4 itn. do 1,
7. komisija na podlagi terenskega ogleda oceni kandidate ter predlaga delovni skupini ožji
izbor 5 finalistov,
8. 5 finalistov se nato s sliko in osnovnimi tehničnimi podatki predstavi na družabnih
omrežjih in spletnih na straneh ZSPM,
9. Spletno glasovanje se izvede v dveh vzporednih glasovanjih, kjer glasovi predstavljajo:
o 30% delež v končnih rezultatih prejetih na družabnih omrežjih (Facebook), kjer vsak
glasovalec glasuje tako, da izbere enega izmed 5 finalistov,
o 70% delež v končnih rezultatih pa glasovi mladih kmetov, ki bodo prejeti na
elektronski glasovnici po elektronski pošti na ZSPM,
10. v primeru enakega števila glasov na 1. oz. 2. mestu je finalist tisti kandidat, ki je dobil več
glasov med glasovalci po listi ZSPM, v primeru nadaljnje izenačenosti se izvede žrebanje.

Dodatno:
1. Ponudniki lahko članom komisije zagotovijo pisna gradiva o finalistih (prospekti, brošure
itn.)
2. vsak član komisije glasuje individualno in zaupno; svojih ocen ne sporoča drugim članom
komisije, niti jih ne razglaša javno,
3. vsak član komisije svoj ocenjevalni list pošlje na e-poštni naslov: info@zspm.si,
4. v primeru izenačenega števila točk na petem in šestem mestu, se člane komisije pozove,
da v t.i. drugem krogu individualno izberejo enega izmed obeh,
5. rezultati ocenjevanja so zaupne narave in se hranijo v tajnosti,
6. rezultati izbora so zaupne narave in se hranijo v tajnosti do same razglasitve zmagovalca,
7. zmagovalec izbora »Traktor po izboru mladih kmetov 2018 se razglasi na prireditvi na
sejmu Agra,
8. na razglasitvi se poimensko navedejo finalisti izbora, razglasi pa se samo zmagovalec, ne
pa tudi vrstni red po številu točk od drugega do petega mesta,
9. zmagovalec prejme plaketo in pravico uporabe znaka »Traktor po izboru mladih kmetov
2018« znak prejme tudi v elektronski obliki,
10. na razglasitvi se opravi tudi žrebanje med glasovalci za uporabo zmagovalnega model za
dva tedna oziroma do 80 delovnih ur,žrebanje se opravi med glasovalci, ki so pri
glasovanju navedli svoje polno ime in naslov. Določi se tudi čas, ko se mora nagrajenec
izjasniti v zvezi z prevzemom nagrade.
4.3. Obveznosti sodelujočih v izboru
1. Zmagovalni traktor ponudnik da v uporabo izžrebanemu nagrajencu iz glasovanja za dva
tedna ali do 80 delovnih ur,
2. o nagradi se nagrajenec in ponudnik dogovorita sporazumno oziroma v skladu s pogoji
ponudnika, ki jih ob prevzemu nagrade pisno opredelita.
4.4. Pravice sodelujočih v izboru
1. Organizator poskrbi, da se tako ponudnik kot tudi zmagovalni model traktorja oglašuje na
sejmu AGRA 2018,
2. organizator poskrbi, da se tako ponudnik kot tudi zmagovalni model traktorja oglašuje
spletnih straneh in javnih občilih organizatorja,
3. sodelujoči ima pravico do uporabe logotipa in naslova »Traktor po izboru mladih kmetov
2018«.

5. Pravice in obveznosti organizatorja
1. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pogojev, načina in poteka samega izbora v
kolikor bi narava izbora zahtevala tovrstno spremembo zaradi objektivnosti, pravičnosti ali
pravilnosti izvedbe samega izbora,
2. organizator ne odgovarja za pravice in obveznosti sodelujočih izven pogojev opredeljenih s
tem pravilnikom,

3. Organizator bo vse sodelujoče v izboru o morebitnih spremembah obveščal po elektronski
pošti in na spletnih straneh ZSPM.
6. Vloga za prijavo na izbor »Traktor po izboru mladih kmetov 2018 (v prilogi)
Izpolnjeno vlogo posredujte najpozneje do 15. julija 2018 na info@zspm.si in info@pomurskisejem.si.
Kontaktna oseba za pomoč za izpolnjevanje vloge je:
Jože Očko, KGZS, jocko@kgzs.si, ali
ZSPM, info@zspm.si

