
26. – 31. 8. 2017
Gornja Radgona

MEDNARODNO LETO 
TRAJNOSTNEGA TURIZMA ZA RAZVOJ

55. MEDNARODNI
KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM

TRADICIONALNO SVEŽ!



MERLJIVO SODELOVANJE 2016
1.798 razstavljavcev | 30 sodelujočih držav | 123.000 obiskovalcev | 24.000 m2 razstavnih površin v halah | 28.500 m2 zunanjih razstavnih površin 
3.000 m2 razstav živali | 15.300 m2 vzorčnih nasadov, maneža | skupaj 70.800 m2

Spoštovani!

Vabimo vas k sodelovanju na največjem in najpomembnejšem 
kmetijsko-živilskem sejmu v srednji Evropi, ki bo od 26. do 31. 

avgusta 2017 že 55-ič odprl svoja vrata.

AGRA je za vse vas, ki ponujate tradicionalno kakovost in inovativen 
pogled v prihodnost nepogrešljiv poslovni, strokovni in promocijski 

sejemski dogodek. Edinstven je v doseganju specifičnih ciljnih partnerjev, s 
katerimi se želite tesneje povezati. Mogočen je v privabljanju več kot 120.000 

kakovostnih obiskovalcev, ki iz sosedske regije štirih držav prinašajo konkretno, 
kvalificirano in z visoko kupno močjo podprto tržno povpraševanje.

Strokovni in poslovni poudarki sejma AGRA v letu 2017 bodo na Mednarodnem 
letu trajnostnega turizma za razvoj. V tem smislu bo kot primerjalna tržna prednost 

regij in držav izpostavljena preskrba s hrano iz ožjega okolja.  K ohranjanju neokrnjene 
narave, naravne in kulturne krajine bodo vabile predstavitve trajnostnega kmetovanja in 

gospodarjenja z gozdovi, razstave kmetijskih živali in vzorčni rastlinski nasadi. V tehnološkem 
smislu jih bo podprla poslovna predstavitev vrhunskih dosežkov kmetijske tehnike za visoko 

učinkovito in trajnostno kmetovanje. Na ogled, nakup in v pokušnjo obiskovalcem pa bodo 
tudi najboljši rezultati trajnostne pridelave, reje, predelave, kulinarike in vinarstva. Še posebej 

bodo med njimi izstopali nagrajenci iz mednarodnih ocenjevanj kakovosti, ki se bodo od pomladi 
do avgusta odvila pod Agrinim okriljem.

Tudi v letu 2017 bo sejem AGRA ob prizadevanjih za trajnostno oskrbo in samooskrbo vpet v 
mednarodni prostor, saj so predstavitve napovedale številne tuje države in regije. Spremljali pa ga 

bodo tudi številni strokovni posveti, poslovna srečanja, svetovanja, družabne in tekmovalne vsebine.

Poslovni uspeh na sejmu AGRA je naraven, zato vas vljudno vabimo k trajnostnem sodelovanju.

Predsednik uprave
Janez Erjavec

STROKOVNE RAZSTAVE
• razstava goveda
• razstava prašičev
• razstava drobnice
• razstava konj
• razstava avtohtonih pasem domačih živali
• bivajmo na kmetiji, doživimo podeželje
• trajnostna gradnja in uporaba obnovljivih virov energije na kmetiji 
• trajnostni nasadi poljedelskih kultur, vrtnin, zelišč in aromatskih rastlin 
• biodinamični samooskrbni vrt
• hiška iz slamnatih bal
• slovenski trsni izbor
• ekstenzivni nasad jablan starih sort
• trajnostno in varno delo v gozdu
• razstava ocenjenih vin, sokov, medu, mesnih in mlečnih izdelkov

TEŽIŠČA
• Mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj
• hrana iz naše bližine
• trajnostno kmetovanje
• trajnostno gospodarjenje z gozdovi
• kmetijska tehnika za visoko učinkovito in  
 trajnostno kmetovanje 

STROKOVNI PROGRAM
• aktualna problematika v kmetijstvu in živilski industriji
• posveti, okrogle mize, predavanja in predstavitve
• pokušnja vin in prehranskih izdelkov
• strokovno vodeni ogledi razstav živali, vzorčnih nasadov ter sejemske  
 učne gozdne poti

MEDNARODNO LETO 
TRAJNOSTNEGA TUR IZMA 

ZA RAZVOJ

93 %
razstavljavcev je 
bilo zadovoljnih 

s številom 
obiskovalcev

97 %
razstavljavcev je 

potrdilo ponovno 
udeležbo na  

sejmu

95 %
razstavljavcev je 
ocenilo sejem za 

uspešen



PODROČJE 
EMBALAŽE,
TEHNIKE 

PAKIRANJA IN 
LOGISTIKE

PODROČJE
KMETIJSTVA

PODROČJE 
GOZDARSTVA

PODROČJE
PREHRANE

RAZSTAVNI PROGRAM

mehanizacija in oprema za: poljedelstvo | sadjarstvo in 

vinogradništvo | vrtninarstvo in vrtnarstvo | oljarstvo | 

predelavo grozdja in kletarstvo | žganjekuho | 

živinorejo | namakalne sisteme | sonaravno - ekološko 

pridelavo in prirejo | stroji, oprema in orodje za 

urejanje okolja | oprema in pripomočki za čebelarstvo | 

semena in sadike za poljedelstvo, vinogradništvo 

in sadjarstvo | eko semena in sadike | sredstva za 

prehrano in varstvo rastlin | sredstva za prehrano in 

zdravstveno varstvo živali | materiali in oprema za 

kmetijske gradnje | ogrevalna in hladilna tehnika | zajem 

in uporaba obnovljivih virov energije

gozdarski traktorji | mehanizacija in oprema za: prevoz 

in spravilo lesa | žaganje hlodov | predelavo lesa | 

zaščitna oprema | uporaba lesa za biomaso

vse vrste embalaže | embalažni materiali in dodatki | stroji in oprema za 

izdelavo embalaže | ravnanje z embalažo in odpadno embalažo | pakirna 

tehnologija (stroji in druge naprave za pakiranje) | sistemi in tehnike 

označevanja | paletiranje | skladiščna tehnologija | transportna tehnologija | 

oprema in sistemi za trgovske lokale

meso in mesni izdelki | ribe in ribji izdelki | mleko in mlečni izdelki | mlevski 

in pekarski izdelki, testenine | konditorski izdelki | čebelji pridelki in izdelki iz 

čebeljih pridelkov | sveže in predelano sadje in vrtnine | olja in maščobe | kava 

in čaji | začimbe in aromatske rastline | sadni in zelenjavni sokovi, mineralne 

vode in embalirane vode | vino, pivo, alkoholne in žgane pijače | posebni 

prehranski izdelki in prehranska dopolnila | surovine in sredstva v predelavi | 

stroji in oprema za industrijo hrane in pijač | stroji in oprema za gostinstvo | 

ekološka in bio živila ter pridelki



STROKOVNI PROGRAM POSLOVNI IN STANOVSKI DNEVI
SOBOTA, 26. 8.
dan Pomurja | dan oračev

NEDELJA, 27. 8.
dan čebelarjev | dan gozdarjev in gozda 
dan podeželske mladine | dan kmetijske tehnike

PONEDELJEK, 28. 8.
dan živilcev | dan govedorejcev | dan veterinarjev
dan Porabja | dan semenarjev | dan Vojvodine

TOREK, 29. 8.
dan vinogradnikov in vinarjev | dan sadjarjev
dan Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
dan konjerejcev | dan turističnih kmetij

SREDA, 30. 8.
dan slovenskih zadružnikov | dan prašičerejcev 
dan kmetijsko živilskega šolstva
dan rejcev drobnice | dan avstrijske Štajerske

ČETRTEK, 31. 8.
dan naravnih parkov | dan ekološkega kmetijstva 
dan pridelovalcev zelenjave | dan sejemskih vrtov

INSTITUCIONALNO
PODROČJE

VZORČNI NASADI

IZOBRAŽEVANJE

RAZSTAVE ŽIVALI

PRENOS ZNANJA
IN IZMENJAVA IZKUŠENJ DOPOLNILNI PROGRAM

• vladne in nevladne institucije
• predstavitve držav in regij
• poslovna in strokovna združenja  
 ter organizacije

• njiva za zeleno oživitev tal
• vrtnine, dišavnice, zelišča
• permakulturno-biodinamični vrt,  
 hiška iz slamnatih bal
• slovenski trsni izbor
• gozdno parkovni nasad
• sejemska učna gozdna pot

• kmetijsko in živilsko šolstvo
• strokovna in poučna literatura

• razstava goveje živine, razstava pasem konj,  
 prašičev, drobnice, perutnine
• razstava avtohtonih pasem domačih živali
• razstava rib
• razstava malih živali

• strokovni posveti in predavanja
• delavnice in seminarji
• forumi in okrogle mize

• izdelki domače in umetnostne obrti
• blago za široko porabo

38. mednarodno ocenjevanje mesa 
in mesnih izdelkov
17. maj 2017 (sveže meso)
14. junij 2017 (mesni izdelki)

31. mednarodno ocenjevanje mleka 
in mlečnih izdelkov
30. maj - 2. junij 2017

21. mednarodno ocenjevanje sokov 
in brezalkoholnih pijač in embaliranih vod
20. junij 2017

43. odprto državno ocenjevanje vin 
“Vino Slovenija Gornja Radgona” 
in 7. odprto državno ocenjevanje BIO vin 
17. - 21. julij 2017

15. ocenjevanje medu z mednarodno udeležbo
8. avgust 2017

36. mednarodno ocenjevanje kmetijske 
mehanizacije in opreme
24. - 25. avgust 2017

POSVEČENI KAKOVOSTI - STROKOVNA OCENJEVANJA

• 19. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov
• srečanje ob dnevu avstrijske Štajerske
• srečanje podeželske mladine
• izbor najtežje buče, izrezovanje buč
• tekmovanje v vlečenju vrvi

• tekmovanje v plesanju polke
• nogometna tekma slovenske vinske reprezentance
• srečanje sommelierjev in vinskih vitezov
• 8. srečanje starodobnih traktorjev Steyr

DRUŽABNI DOGODKI



Pomurski sejem, d.d.
Cesta na stadion 2
9250 Gornja Radgona, Slovenija
Tel.: +386 (0)2/ 5642 116
Faks: +386 (0)2/ 5642 160
E-pošta: info@pomurski-sejem.si

Informacije:

Mateja Jaklič
izvršna direktorica
E: mateja.jaklic@pomurski-sejem.si

Jana Dimec
projektni vodja
T: +386 (0)2 5642 108
E: jana.dimec@pomurski-sejem.si

Andrej Slogovič
projektni vodja
T: +386 (0)2 5642 112
E: andrej.slogovic@pomurski-sejem.si

Robi Fišer
projektni vodja
T: +386 (0)2 5642 113
E: robi.fiser@pomurski-sejem.si

Boris Nicolas Erjavec
projektni vodja
T: +386 (0)2 5642 115
E: boris.erjavec@pomurski-sejem.si

mag. Vesna Dajčman 
projektni vodja
T: +386 (0)2 5642 118
vesna@pomurski-sejem.si

Miran Mate
projektni vodja
M: +386 (0)41 263 107
E: miran.mate@pomurski-sejem.si

Predstavništva:

Hrvaška
Manox d.o.o.
Marjan Novak
Pušćine, Čakovečka 79
40305 Nedelišće
T: +385 0 98 241 952
T/F: +385 0 40 895 196
E: manox@manox.hr

Slovaška
Štefan Kunčak
Plzenska 4, 83103 Bratislava 3
T: +421 907 729 407
E: kuncak@gmail.com

Madžarska
Mac-Line Hungary Ltd.
1 93 Felszabadulás Str., Röszke H-6758
T/F: +36 62 430 861
E: office@macline.hu
Web: www.macline.hu

TERMIN IN KRAJ:
26. - 31. 8. 2017, Gornja Radgona
DELOVNI ČAS SEJMA:
od sobote do četrtka od 9.00 do 18.00

ROK PRIJAVE:
14. april 2017

www.pomurski-sejem.si


