
Program strokovnih 
in spremljajočih prireditev

25. – 30. 8. 2018
Gornja Radgona

na mladih kmetih 
podežel je  stoj i !

56. mednaROdni
KMETIJSKO–ŽIVILSKI SEJEM

MAKEDONIJA 
dRAžAVA pARtNeRiCA

se jeM NoVe GeNeRACi je !



AGRA – SEJEM NOVE GENERACIJE
AGRA se bo kot najpomembnejši kmetijsko–živilski sejem v tem 
delu evrope potrdil tudi s svojo 56. ponovitvijo. izpostavil bo mlade v 
agroživilstvu, generacijsko prenovo, inovativnost, znanje in povezovanje.

Težišča sejma AGRA 2018
• podeželska mladina in mladi kmetje
• hrana iz naše bližine
• generacijska pomladitev
• digitalizacija
• inovativnost, znanje in povezovanje
• trajnostno gospodarjenje z gozdovi
• kmetijska tehnika za visoko učinkovito in trajnostno kmetovanje
• ekološko kmetijstvo

Državne predstavitve
* DRŽAVA PARTNERICA: Makedonija 
Makedonija se bo slovenski in mednarodni poslovni javnosti predstavila 
z eko kmetijstvom, vini in izdelki, s turistično ponudbo in poslovnimi 
priložnostmi. V soboto ob 15. uri v dvorani 1 organizira tudi Makedonski 
poslovni forum, na katerem bodo predstavljene možnosti sodelovanja z 
Makedonijo in makedonskimi podjetji na področju gospodarstva, kmetijstva, 
živilstva, turizma in investicij.

predstavitve v tujini velikokrat nagrajenih makedonskih vin bodo spremljale 
predstavitve makedonske kuhinje, ki velja za eno izmed najbolj priljubljenih 
kuhinj na Balkanu. Makedonija bo predstavila svoje raznovrstne kmetijske 
pridelke in izdelke s poudarkom na 100% ekološki pridelavi: izdelke živilske 
predelave, konzervirano sadje in zelenjavo, ajvar, lutenico, organsko 
prehrano, vino, organske žitarice, različne vrste žganj, krmne rastline, pa 
tudi izdelke iz ekološke vzreje, predvsem ovčarstva in čebelarstva. ekološko 
pridelavo v Makedoniji namreč podpirajo tako ugodno okolje, izkušnje 
in strokovno znanje, kot tudi spodbudna kmetijska politika, ki podpira 
največje ekološko kmetijstvo v jugovzhodni evropi. ekološko kmetovanje 
v makedonskem sektorju je bilo uvedeno leta 1997 do danes pa število 
certificiranih ekoloških izvajalcev stabilno raste vse do sedanjih 533 
ekoloških pridelovalcev in 3240 hektarjev ekološko certificiranih zemljišč v 
skladu z zakonodajo eU. 

pomembna bo tudi predstavitev Makedonije kot turistične destinacije 
neokrnjene narave, zibelke kulture in križišča civilizacij.
Makedonija velja po poslovnem poročilu svetovne banke za tretjo najboljšo 
državo za zagon novega posla. Registracija novega podjetja je mogoča 
že v štirih urah. pohvalijo se lahko z najnižjimi davki v evropi, nizkimi 
obratovalnimi stroški, elektronskim plačilom davčnih dajatev, stabilno 
obrestno mero, liberalni režimom izdaje viz. 
ob Makedoniji bodo z državnimi in pokrajinskimi predstavitvami prisotne še 
naslednje države: Avstrija, Hrvaška, indija, Madžarska in poljska.



Na mladih kmetih podeželje stoji:
že pred sejmom bo potekala skupščina in delovna skupna Ceje – evropskega 
komiteja mladih kmetov, ki se bo nadaljevala s skupno konferenco 
mladih kmetov in ministrov (v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano). Zaključki konference bodo predstavljeni na 
otvoritveni sejemski dan. Celotno sejemsko dogajanje bo v veliki meri 
obarvano z novimi zamislimi in odličnimi praksami mladih kmetov. Na 
posebni tržnici bodo ponudili v pokušnjo in nakup svoja vina, pridelke in 
izdelke dopolnilne dejavnosti kmetij. sestali se bodo na srečanju mladih 
strokovnjakov, ki delajo v agroživilstvu ter na številnih drugih tematskih 
predavanjih, strokovnih in stanovskih druženjih. osrednji dogodek, srečanje 
mladih kmetov, bo v nedeljo na temo precizno kmetijstvo – utopija ali 
realnost slovenskega kmetijstva. Zveza slovenske podeželske mladine, ki 
bo na razstavnem prostoru pojasnjevala, kaj vse lahko ponudi v pomoč 
mladim kmetom, pripravlja aktivnosti za mlade kmete ter številne zanimive 
dejavnosti za otroke in mladino. s ponazoritvijo prvega posredovanja želijo 
opozoriti na pomembnost varnosti pri delu, organizirajo pa tudi mednarodno 
delavnico na temo položaja mladih na podeželju. skupaj z MKGp in KGZs 
so organizacije povabili k sodelovanju pri projektu Mladih kmetom prijazno 
podjetje, razglasili pa bodo tudi traktor leta po izboru mladega kmeta.

Mladi kmetje – vsi mladi do 40 let, ki živite in delate na kmetijah – bodite 
pozorni na oznako mladim kmetom prijazno podjetje. Naziv so pridobili 
razstavljavci, ki so za vas v času sejma AGRA 2018 pripravili posebne 
ugodnosti, promocije, svetovanja, možnosti sodelovanja, nagradne igre… 
Ustavite se na označenih stojnicah in povprašajte predstavnike organizacij o 
podrobnostih. seznam mladim kmetom prijaznih podjetij:

agroremont d.o.o.
Animalis d.o.o.
Avto–mat & co. d.o.o.
Brecko engineering Božidar Brečko s.p.
deželna banka slovenije d.d.
Finančna uprava Republike slovenije
Gorenje Gti
Govedorejsko poslovno združenje 
GpZ z.o.o.
GRApAK A1 d.o.o.
itro d.o.o.
jpZ posRedNiŠtVo janez Zorko s.p.
lAGeRHoF Nejc Šuc s.p.
M&M intercom
Mehanizacija Miler d.o.o.
ortopedica d.o.o.

pomurske mlekarne d.d.
pomurski sejem
sano, sodobna prehrana živali d.o.o.
semenarna ljubljana d.o.o.
semina d.o.o.
sindikat kmetov slovenije
sip strojna industrija d.d.*
slava d.o.o.
tAjFUN planina d.o.o.
tekoma Marguč d.o.o.
tovarna kos in srpov d.o.o.
Vzorec Raka d.o.o.
Zadruga kooperativa Kristal z.o.o.
Zavarovalnica triglav
Zepter – slovenica d.o.o.
Zupan d.o.o.



Osebna izkaznica sejma
• 1840 razstavljavcev
• 32 sodelujočih držav
• 24.000 m2 razstavnih površin v halah
• 29.000 m2 zunanjih razstavnih površin
• 3.000 m2 razstav živali
• 15.300 m2 vzorčnih nasadov, maneža

Novosti
• Medeni hram: v počastitev uspešne iniciative Čebelarske zvez slovenije 
za obeležitev svetovnega dneva čebel, ki jo je podprlo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je pomurski sejem poleg Vinskega 
uredil še Medeni hram v hali C1. V njem bo v skicah in z načrti predstavljen 
slovenski čebelnjak in čebelarski pripomočki, na voljo bo pokušnja in nakup 
čebeljih pridelkov in medenih izdelkov, predstavljen bo projekt Medene 
kraljice slovenije, razstavljeni pa bodo tudi nagrajeni izdelki iz ocenjevanja 
medu z mednarodno udeležbo, ki poteka pod okriljem sejma AGRA.
• tržnica mladih kmetov
• Konjeništvo kot športna disciplina – predstavitev preskakovanja ovir
• promocija akvakulture in pokušnja ribjih jedi iz slovenske pridelave na  
 razstavnem prostoru MKGp
• premierna predstavitev društva rejcev vodnih živali slovenije na  
 razstavnem prostoru KGZs

Izberite doživetje zase
STROKOVNE RAzSTAVE
• razstava avtohtonih pasem domačih živali: cikasto govedo, krškopoljski  
 prašič, jezersko–solčavska ovca, belokranjska pramenka, drežniška koza,  
 kranjska čebela, konji pasem lipicanec (razstavljena bo tudi črna lipicanka),  
 posavec in slovenske hladnokrvne pasme, v torek pa tudi ljutomerski  
 kasač. V hlevu bodo potekale tudi degustacije in prodaja mlečnih in  
 mesnih izdelkov.

• razstava govedi, konj, drobnice, čebelarstva, perutnine, malih živali,  
 kraških ovčarjev, rib

• sejemska njiva – poligon Zeleni dragulji narave s predstavitvijo kolekcije  
 različnih sort konoplje, medovitih posevkov, namakalnih sistemov in  
 energijskih točk

• demonstracijski sejemski vrt z več kot 300 rastlinami

• sejemski permakulturni vrt, obdelan po načelih biodinamike

• ekstenzivni nasad jablan starih sort

• sejemski vinograd s slovenskim trsnim izborom

• delavnice in strokovno vodenje po sejemski gozdni učni poti

• predstavitev dreves, grmovnic in vrst lesa iz slovenskih gozdov

• razstave nagrajenih izdelkov na Agrinih ocenjevanjih v hali C1 v Vinskem  
 hramu, Medenem hramu in v Agrini kuhinji, razstava oskar v hali A



TEKMOVANJA
• traktor leta po izboru mladih kmetov 2018

• 20. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov

• tekmovanje v plesanju polke

• tekmovanje v vlečenju vrvi

• nogometna tekma Vinske reprezentance slovenije

• šahovski turnir 

DRuŽAbNE PRIREDITVE
• srečanje mladih kmetov in podeželske mladine

• srečanje kmečkih žena in deklet

• srečanje evropskega reda vitezov vina, Konzulata za slovenijo

• srečanje sommelierjev

• vodene pokušnje vin z ocenjevanja vin Vino slovenija Gornja Radgona  
 2018 s Katarino pungračič, Vinsko kraljico slovenije 2018

• strokovno vodeni ogledi sejma, vzorčnih nasadov in razstav živali

• 9. srečanje starodobnih traktorjev steyr

AGRINE DOGODIVŠČINE zA OTROKE – v igralnici v hali d bo 
zagotovljeno brezplačno varstvo za 1 uro in zanimive delavnice za otroke. 
Na razstavnem prostoru Zveze slovenske podeželske mladine bo mladi 
kmetje za otroke pripravili zanimivo igro »odkrij AGRo«, kjer bodo 
otroci spoznavali sejem z zbiranjem štampiljk pri razstavljavcih, na koncu pa 
prejeli simbolično nagrado. Vsak dan bo na maneži za otroke na voljo tudi 
brezplačno jahanje konjev.



Razstavni program 
Hala A, A1
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Rs, GZs – Zbornica 
kmetijskih in živilskih podjetij, Čebelarska zveza slovenije, predstavitve tujih 
držav, Ministrstvo za okolje in prostor Rs – predstavitev naravnih parkov 
slovenije, kmetijsko–živilsko šolstvo slovenije, strokovne institucije, živila, 
embalaža 

Hala A2
sredstva za prehrano in nego živali ter rastlin, oprema in orodja za 
kmetijstvo, blago za široko porabo

Hala b
Kmetijsko gozdarska zbornica slovenije, Zadružna zveza slovenije, 
predstavitev pomurskih obrtnikov, strokovne in poslovne institucije, 
semena

Hala b1
osebna in dostavna vozila, motorna kolesa

Hala C
stavbno pohištvo, obnovljivi viri energije, izdelki domače obrti

Hala C1
Medeni hram, Vinski hram, Agrina kuhinja z razstavo in pokušnjami 
nagrajenih izdelkov iz Agrinih ocenjevanj, vrtnin iz sejemskih vrtov in 
slovenskih tradicionalnih dobrot pripravljenih na sodoben način, Agrina 
tržnica s ponudbo slovenskih prehranskih izdelkov, turistične kmetije, 
izdelki domače obrti, blago za široko porabo

Hala C2
Hlevska in kmetijska oprema ter orodja, stroji in oprema za živilsko–
predelovalno industrijo, oprema za gastronomijo

Hala C3
»Vino slovenija Gornja Radgona, oprema za vinarstvo in vinogradništvo, 
vinska turistična ponudba, predstavitve tujih držav: Makedonija, indija, 
Hrvaška, Avstrija, Madžarska, poljska

Hala D
Razstava nagrajenih izdelkov ekoci Green design (Natečaj za izbor najbolj 
inovativnih oblačil iz naravnih materialov), igralnica za otroke (vsak dan 
med 10.00 – 17.00 z delavnicami, ustvarjanjem in presenečenji), gostinska 
ponudba domačih jedi, predstavitve lokalnih akcijskih skupin

Hala D1 – D5
d1 – razstava prašičev, d2 – razstava konjev pasem lipicanec, posavec in 
slovenske hladnokrvne pasme, razstava drugih slovenskih avtohtonih pasem 
domačih živali, d3 – razstava goveje živine iz slovenije in avstrijske Štajerske, 
d4 – razstava drobnice, d5 – razstava malih živali



zunanji prostor
Kmetijska mehanizacija, orodja in oprema, gozdarska oprema, hlevska 
oprema, vinogradniška in vinarska oprema, namakalni sistemi, mreže za 
zaščito proti toči, cisterne za zbiranje deževnice in ekološke čistilne naprave, 
konstrukcije za hlevske objekte

Vinski hram v hali C1
Razstava in vodene pokušnje vin z ocenjevanja vin Vino slovenija Gornja 
Radgona

Medeni hram v hali C1
Razstava nagrajenih izdelkov iz ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo 
pod okriljem sejma AGRA, pokušnja in prodaja čebeljih pridelkov in medenih 
izdelkov, predstavitev projekta Medena kraljica slovenije, predstavitev 
tradicionalnega slovenskega čebelnjaka v skicah in z načrti

Demonstracijski prostor – DP
sekaško tekmovanje (nedelja ob 10.00), demonstracija varnega dela z 
motorno žago (ponedeljek, torek in sreda ob 11.30 in 13.30), demonstracije 
razstavljavcev

Vzorčni nasad N1
Zavod za gozdove slovenije, spoznavanje drevesnih vrst v dendrološkem 
parku – strokovno voden ogled z gozdarjem po sejemski učni gozdni poti, 
Gozdna pedagogika in Gozd eksperimentov – učne aktivnosti za mlade in 
manj mlade obiskovalce sejma,  razstava posterjev "slovenski gozd, odraz 
kulture naše družbe", razstava lesov

Vzorčni nasad N2
Vodeni ogledi po vzorčnem nasadu poljščin in vrtnin ter avtohtonih sort 
kmetijskih rastlin v izvedbi Biotehniške šole Rakičan

Vzorčni nasad N3
Vodeni ogledi po permakulturnem vrtu z biodinamičnim gospodarjenjem v 
izvedbi podjetja Amarant, sejemski vinograd s slovenskim trsnim izborom

Vzorčni nasad N4
poligon Zeleni dragulji narave, permakulturne delavnice v izvedbi društva 
za permakulturo slovenije, ekološka hiška iz slamnatih bal na lesenih 
pilotih s pečjo iz naftnega soda, različni kompostniki, kompostno stranišče, 
ekstenzivni nasad starih sort jablan

Maneža
• revije razstavljenih konjev in drugih avtohtonih pasem domačih živali
• revije razstavljene goveje živine mladih rejcev in predstavitve volovske vprege
• revija razstavljene drobnice (sreda)
• predstavitev dela pastirskih psov slovenske avtohtone pasme  
 Kraški ovčar (sreda)



osrednja rdeča nit letošnjega nastopa Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano na sejmu AGRA bo namenjena mladim 
kmetom. ti predstavljajo enega izmed najpomembnejših stebrov 
kmetijstva po vsem svetu ter so nepogrešljivi člen za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva v prihodnosti. temu zelo pomembnemu področju 
bo ministrstvo namenilo pozornost na razstavnem prostoru, tudi z 
vsebinskimi razpravami na več okroglih mizah ter drugih dogodkih. 
dan pred otvoritvijo sejma bo MKGp pripravilo tudi mednarodno 
ministrsko konferenco posvečeno mladim kmetom. Vsak dan pa bo 
na razstavnem prostoru MKGp za obiskovalce pripravljena tudi kava 
v družbi mladih kmetov ob kulinaričnih mojstrovinah kmetijskih šol.
Na razstavnem prostoru bo MKGp izpostavilo tudi področje 
ribištva, sladkovodno ribogojstvo in akvakulturo, ki predstavlja 
najpomembnejši vir proizvodnje in prihodkov slovenskega ribiškega 
sektorja. posebej bo izpostavljeno tudi področje gozdarstva, kjer bo 
pozornost usmerjena k skrbnemu ravnanju posameznikov v gozdovih. 
Z obiskovalci se bomo na okroglih mizah in strokovnih posvetih, poleg 
o ribištvu in gozdarstvu, pogovarjali tudi o tem, kako proizvajalec 
lahko zaščiti živila / proizvode pred nezaželenimi in namernimi posegi, 
ki imajo za posledico zastrupitve potrošnikov ali uničenje konkurence. 
V razpravah bomo izpostavili tudi pomen povezovanja med mladimi 
kmeti, o pametnem kmetijstvu in sodobnih tehnologijah, potrebi po 
prenosu znanja iz tujine, iskali dejstva in rešitve, da je vsaka kmetija 
lahko uspešna ter nenazadnje položaju mladih žensk na podeželju.
druge zelo pomembne teme na letošnjem sejmu, kjer bo aktivno 
sodelovalo MKGp, bodo povezane z reformo sKp, z razpravo 
o predlogu strateškega načrta promocije kmetijskih in živilskih 
proizvodov 2019–2024 ter z razpravo o odnosih v verigi preskrbe s 
hrano – nepoštenih praksah.

Nedelja, 26.8.2018

9.00 – 10.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
Kava z mladimi kmeti – ob kulinaričnih dobrotah kmetijskih šol

11.00 – 12.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
okrogla miza: Gozdovi so naše bogastvo – ohranili jih bomo le s 
skrbnim ravnanjem z njimi
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

12.00 – 15.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
degustacija ribjih jedi
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

13.00 – 14.00 / dvorana 2
posvet: obveznosti subjektov, ki prvič dajejo na trg oz. že trgujejo 
z lesom v eU oz. v sloveniji (Uredba eU št. 995/2010) in Ukrepi 
programa razvoja podeželja 2014–2020 na področju obnove gozdov, 
prizadetih zaradi ujm in napada podlubnikov
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

13.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
strokovna razprava: skrb za kakovost medu
Organizatorja: Čebelarska zveza Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano RS



14.00 – 16.00 / dvorana 1
dialog z evropskimi poslanci: Kakšne bodo spremembe pri 
financiranju skupne kmetijske politike, kohezijske politike, socialnih in 
izobraževalnih programov eU po letu 2020?
Organizator: Evropski parlament, Pisarna v Sloveniji v sodelovanju z 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

15.00 – 16.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
okrogla miza: Mladi kmetje – Uporabi sodobno tehnologijo in kmetuj 
pametneje!
okrogli mizi sledi predstavitev dveh primerov dobrih praks
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

Ponedeljek, 27.8.2018

9.00 – 10.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
Kava z mladimi kmeti – ob kulinaričnih dobrotah kmetijskih šol

9.30 – 11.15 / dvorana 1
javna razprava o predlogu strateškega načrta promocije kmetijskih in 
živilskih proizvodov 2019–2024 po Zakonu o promociji
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

11.00 – 12.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
okrogla miza: Akvakultura – steber prihodnjega razvoja ribištva v 
sloveniji
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

11.30 – 14.15 / dvorana 1
Veterinarski posvet 
Organizatorji: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 
Veterinarska zbornica in Veterinarska fakulteta

12.00 – 13.00 / dvorana 4
predavanje: predstavitev nove evropske uredbe o označevanju 
osnovnih sestavin v živilih (poreklo izdelka in poreklo surovine, ki ga 
sestavlja)
Organizatorja: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in 
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

12.00 – 15.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
degustacija ribjih jedi
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

13.00 – 15.00 / dvorana 2
posvet: odnosi v verigi preskrbe s hrano – partnerji in njihova vloga 
pri odpravljanju nepoštenih praks
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Varuh 
odnosov v verigi preskrbe s hrano in Agencija RS za varstvo konkurence

13.30 – 15.00 / dvorana 3
posvet: semenarstvo – pomen uradno potrjenega (certificiranega) 
semena za uspešno pridelavo kmetijskih rastlin
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

15.00 – 16.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
okrogla miza: Mladi kmetje – Vsaka kmetija je lahko uspešna
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS



Torek, 28.8.2018

9.00 – 10.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
Kava z mladimi kmeti – ob kulinaričnih dobrotah kmetijskih šol

10.00 – 11.00 / dvorana 3
predavanje: Hrušev ožig 2003–2018 in Marmorirana smrdljivka – nov 
škodljivec rastlin
Organizatorja: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

11.00 – 12.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
okrogla miza: Mladi kmetje – Kako narediti življenje in delo na kmetiji 
bolj privlačno za mlada dekleta?
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

12.00 – 15.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
degustacija ribjih jedi
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

13.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
predstavitev projekta »Young Village Folk«
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

15.00 – 16.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
okrogla miza: Kako lahko slovenski proizvajalci hrane zaščitijo svoja 
živila pred škodljivimi posegi s strani konkurence?
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

Sreda, 29.8.2018

9.00 – 10.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
Kava z mladimi kmeti – ob kulinaričnih dobrotah kmetijskih šol

10.00 – 11.30 / dvorana 2
posvet: priprava nove zakonodaje na področju živinoreje
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

11.00 – 12.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
okrogla miza: Mladi kmetje – prenos znanja in izkušenj mladih iz 
tujine na domače dvorišče
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

12.00 – 15.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
degustacija ribjih jedi
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

15.00 – 16.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
okrogla miza: Mladi kmetje – povezovanje povečuje uspešnost 
kmetovalcev – kako ga okrepiti?
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

Četrtek, 30.8.2018

9.00 – 10.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
Kava z mladimi kmeti – ob kulinaričnih dobrotah kmetijskih šol



Sobota, 25. avgust 2018

VSE DNI SEJMA

dAN oRAČeV | dAN MAKedoNije 
dAN MlAdiH KMetoV 

9.00 – 18.00 / hala C1, Agrina kuhinja 
pripravljanje jedi iz ajde in predstavitev nove, dopolnjene dvojezične 
knjige AjdA / BUCKWHeAt, ki bo naprodaj po 20–odstotno znižani, 
sejemski ceni

Organizatorja: IC Piramida Maribor in ČZD Kmečki glas

10.00 / maneža
otvoritev 56. mednarodnega kmetijsko–živilskega sejma AGRA

10.00 – 13.00 / dvorana 4
Šahovski turnir za mlade za pokal pomurskega sejma

Organizator: Šahovsko društvo Gornja Radgona

9.00 – 18.00 / maneža
Brezplačno jahanje za otroke in vožnja z dvovprego

9.00 – 18.00 / vzorčni nasadi
Vodeni ogledi po sejemskih vrtovih: 
• vrt Biotehniške šole Rakičan
• vrt Zeleni dragulji narave
• permakulturno–biodinamični vrt
• slamnata hiška

9.00 – 18.00 / hala B, razstavni prostor semenarne ljubljana
strokovno svetovanje kmetijskih svetovalcev

9.00 – 18.00 / hala d1 
strokovno voden ogled prašičerejske razstave

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

9.00 – 18.00 / vzorčni nasad N2, razstavni prostor semenarne ljubljana
svetovanja iz področja vrtnarjenja

10.00 – 12.00 / hala d4, razstavni prostor Zveze društev rejcev 
drobnice slovenije
prikaz ročnega tkanja z lesenimi statvami

12.00 – 14.00 / hala d4, razstavni prostor Zveze društev rejcev 
drobnice slovenije
prikaz ročnega polstenja – izdelave tekstila iz ovčje volne

14.00 – 16.00 / hala d4, razstavni prostor Zveze društev rejcev 
drobnice slovenije
prikaz predenja volne na lesen kolovrat



11.30 – 13.00 / maneža
predstavitev slovenskih avtohtonih pasem konj s strokovnim komentarjem

Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

13.00 – 15.00 / maneža
otvoritev govedorejske razstave z revijo razstavljenih živali mladih 
kmetov in predstavitvijo volovske vprege

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

13.30 – 14.00 / prireditveni prostor pred upravo sejma
plesanje maskot razstavljavcev

Organizator: Pomurski sejem

14.00 – 15.30 / prireditveni prostor pred upravo sejma
tekmovanje v plesanju polke

Organizatorji: ČZD Kmečki glas, TV IDEA – Kanal 10 in Pomurski sejem

15.00 – 16.00 / dvorana 1
Makedonski poslovni forum

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo 
Republike Makedonije

15.00 – 16.30 / dvorana 5
posvet: industrijska konoplja in naravni materiali – potencial za 
kmetijstvo, tekstilno panogo, zdravje in okolje ter trajnostno 
prihodnost in »Zero Waste« družbo

Organizator: Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije

15.00 – 16.00 / maneža
predstavitev slovenskih avtohtonih pasem konj s strokovnim komentarjem

Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

16.00 / maneža
Razglasitev rezultatov in podelitev pokalov regijskega tekmovanja 
oračev za pokal pomurskega sejma

16.00 – 17.00 / pred Vhodom 1
Voden sprehod: invazivne tujerodne vrste v naši okolici – naučimo se 
jih prepoznati

Organizator: Zavod RS za varstvo narave, projekt Life Artemis, s podporo 
Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano

17.00 – 18.00 / maneža
predstavitev slovenskih avtohtonih pasem konj s strokovnim komentarjem

Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

20.00 – 2.00 / Gornja Radgona, trg svobode v središču mesta
Radgonska noč



dAN ČeBelARjeV | dAN GoZdARjeV iN GoZdA 
dAN podeželsKe MlAdiNe | dAN KMetijsKe teHNiKe

9.00 – 18.00 / prireditveni prostor pred upravo sejma
tržnica mladih kmetov 

Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine

9.00 – 11.30 / dvorana 3 
predavanje: Kdo je odgovoren za škode po divjadi in zvereh?

Organizatorja: Zveza lastnikov gozdov Slovenije

9.00 – 10.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
Kava z mladimi kmeti – ob kulinaričnih dobrotah kmetijskih šol

10.00 – 11.00 / dvorana 1
• Kronanje 4. medene kraljice slovenije
• svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj ocenjevanja  
 medu z mednarodno udeležbo 
• podelitev nagrad ČZs tekmovalcem na Mednarodnem  
 tekmovanju mladih čebelarjev v Franciji

10.00 – 12.00 / dvorana 5
posvet: precizno kmetijstvo – utopija ali realnost slovenskega 
kmetijstva | Kaj prinašajo novi poslovni modeli, kaj industrija 4.0 
in nove tehnologije, kaj novi načini razmišljanja? Kako tehnologijo 
pripeljati na domačo kmetijo?
• program:
*10.00 – 10.50 stRoKoVNe pRedstAVitVe
• povečevanje učinkovitosti kmetijstva z uporabo sodobnih digitalnih  
 tehnologij, Miran lakota, FKBV
• Uporaba RtK navigacijske tehnologije pri obdelavi tal (primerjava  
 natančnosti s klasičnim vodenjem), damijan Kelc, FKBV
• digitalna tehnologija kot pripomoček pri natančni setvi,  
 denis stajnko, FKBV
*10.50 – 11.20 RAZpRAVA
• Kako lahko sodobne digitalne tehnologije prispevajo k večji  
 zaposlenosti in inovativnosti mladih na kmetijah?
• Zakaj na kmetiji (n)imamo sodobnih digitalnih tehnologij?
• Kaj je potrebno, da sodobne digitalne tehnologije pridejo  
 na naše kmetije?
*11.20 – 11.30 pRedstAViteV ZAKljUČKoV sReČANjA
*11.30 – NeFoRMAlNo dRUžeNje

Organizatorji: Zveza slovenske podeželske mladine, Fakulteta za kmetijstvo 
in biosistemske vede, Katedra za biosistemsko inženirstvo in Socialna 
akademija

10.00 – 15.00 / prireditveni prostor pred upravo sejma
predstavitev nadzora v cestnem prometu in za to potrebne opreme 
ter predstavitev zaseženih primerkov ogroženih živalskih in rastlinskih 
vrst –  Konvencija Cites

Organizator: Finančna uprava RS

10.00 / demonstracijski prostor
20. jubilejno državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov

Organizatorja: Zavod za gozdove Slovenije in Pomurski sejem

Nedelja, 26. 8. 2018



10.00 – 11.00 / maneža
predstavitev slovenskih avtohtonih pasem konj s strokovnim komentarjem

Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

11.00 – 12.30 / dvorana 2
strokovna razprava: prevzem kmetije in možnosti vstopa v podukrep 
6.1 na podlagi števila čebeljih družin

Organizator: Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu

11.00 – 14.00 / dvorana 4
predavanje: Zakaj je potrebno spremeniti odnos do konoplje?
Predavata Rajko Škarič in Adriana Dolinar, predavatelja projekta Skupaj za 
zdravje človeka in narave – od 11.00 do 12.30
predavanje: Kako je črevesna flora povezana z zdravjem možganov? 
Predava Adriana Dolinar, predavateljica projekta Skupaj za zdravje človeka 
in narave – od 12.30 do 13.30

Organizator: Združenje za obuditev celostnega človeka

11.00 – 12.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
okrogla miza: Gozdovi so naše bogastvo – ohranili jih bomo le s 
skrbnim ravnanjem z njimi

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

11.00 – 12.00 / maneža
predstavitev: Z evropskimi sredstvi do novega turističnega produkta – 
lokalna kulinarična dediščina kot gonilo trajnostnega turizma v občini 
sevnica

Organizator: Javni štipendijski, razvojni invalidski in preživninski sklad RS

12.00 – 13.30 / dvorana 1
Konferenca: pametne vasi – sodobno kmetijstvo in kakovostno 
bivanje na podeželju v dobi digitalizacije

Organizator: Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta

12.00 – 13.00 / dvorana 3
predavanje: invazivne tujerodne vrste – kako lahko zmanjšamo 
njihove posledice?

Organizator: Zavod RS za varstvo narave, projekt Life Artemis

12.00 – 15.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
degustacija ribjih jedi

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

12.00 – 13.30 / maneža
Revija razstavljene goveje živine mladih rejcev in predstavitev 
volovske vprege

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

13.00 – 14.00 / dvorana 2
posvet: obveznosti subjektov, ki prvič dajejo na trg oz. že trgujejo 
z lesom v eU oz. v sloveniji (Uredba eU št. 995/2010) in Ukrepi 
programa razvoja podeželja 2014–2020 na področju obnove gozdov, 
prizadetih zaradi ujm in napada podlubnikov

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS



13.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
strokovna razprava: skrb za kakovost medu

Organizatorja: Čebelarska zveza Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano RS

13.30 – 14.30 / maneža
predstavitev slovenskih avtohtonih pasem konj s strokovnim 
komentarjem in podelitev priznanj rejcem

Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

14.00 – 16.00 / dvorana 1
dialog z evropskimi poslanci: Kakšne bodo spremembe pri 
financiranju skupne kmetijske politike, kohezijske politike,  socialnih 
in izobraževalnih programov eU po letu 2020?

Organizator: Evropski parlament, Pisarna v Sloveniji v sodelovanju z 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

14.00 – 15.30 / dvorana 2
posvet: Kakšne sadike potrebujemo za bodoče slovenske gozdove?

Organizatorja: Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije

14.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja makedonskih vin z ocenjevanja vin Vino slovenija Gornja 
Radgona 2018 s Katarino pungračič, Vinsko kraljico slovenije 2018

14.00 / hipodrom ljutomer
Velike kasaške dirke za nagrado pomurskega sejma

14.30 – 15.30 / dvorana 3
Novinarska konferenca Čebelarske zveze slovenije
• predstavitev zaključkov iz podpisa deklaracije med čebelarskimi  
 zvezami Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Makedonije,  
 slovenije in srbije
• predstavitev deklaracije o skupnem sodelovanju med Čebelarsko  
 zvezo slovenije in Medexom d.o.o.

Organizator: Čebelarska zveza Slovenije

15.00 – 16.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
okrogla miza: Mladi kmetje – Uporabi sodobno tehnologijo  in 
kmetuj pametneje!
okrogli mizi sledi predstavitev dveh primerov dobrih praks

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

15.00 – 16.00 / maneža
FeNdt tekmovanje v vlečenju vrvi za najmočnejše slovenske fante

Organizatorji: Pomurski sejem in Interexport, medijski pokrovitelj  
ČZD Kmečki glas 

16.00 – 17.00 / dvorana 2
svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj 38. mednarodnega 
ocenjevanja kmetijske mehanizacije in opreme

16.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja makedonskih vin z ocenjevanja vin Vino slovenija 
Gornja Radgona 2018

17.00 / maneža
podelitev priznanj in nagrad 20. državnega sekaškega tekmovanja 
lastnikov gozdov



dAN GoVedoRejCeV | dAN žiVilCeV 
dAN VeteRiNARjeV | dAN seMeNARjeV | dAN poRABjA 
dAN ZAGReBAČKe žUpANije 

9.00 – 10.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
Kava z mladimi kmeti – ob kulinaričnih dobrotah kmetijskih šol

9.00 – 11.30 / dvorana 5
srečanje mladih strokovnjakov s področja kmetijstva  
in agroživilstva
program:
• pozdrav in predstavitev vsebine srečanja
• Motivacijski govor mladega kmeta
• predstavitev najpogostejših pasti in zagat pri kmetovanju mladega kmeta
• spoznajmo se
• Moj poklic danes
• Moj poklic jutri
• Možnosti povezovanja
• Neformalno druženje

Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine v sodelovanju s 
Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano RS

9.30 – 11.15 / dvorana 1
javna razprava o predlogu strateškega načrta promocije kmetijskih in 
živilskih proizvodov 2019–2024 po Zakonu o promociji

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

10.00 – 11.30 / dvorana 3
seminar: »Make in india« – priložnosti v živilsko–predelovalni industriji

Organizator: Veleposlaništvo Indije 

10.00 – 11.30 / dvorana 4
posvet kmečkih žena: Vključevanje in sodelovanje v stanovskih 
organizacijah

Organizator: Zveza kmetic Slovenije 

10.00 – 12.30 / maneža 
ocenjevanje razstavljene goveje živine mladih rejcev in predstavitev 
volovske vprege

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

10.30 – 12.30 / dvorana 2
predavanje: ekološka živila v gastronomiji – prispevek k dvigu 
kakovosti in varovanju okolja

Organizator: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske 
vede, Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline

11.00 / Vinski hram
srečanje Katarine pungračič, Vinske kraljice slovenije 2018, z vinskimi 
kraljicami iz drugih držav

11.00 – 12.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
okrogla miza: Akvakultura – steber prihodnjega razvoja ribištva  
v sloveniji

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

Ponedeljek, 27. 8. 2018



11.00 – 13.00 / hala B, razstavni prostor ČZd Kmečki glas 
pogovor z avtorico Mišo pušenjak in predstavitev knjige NARAVNo 
VARstVo VRtNiN. Knjiga bo naprodaj po 20–odstotno znižani, 
sejemski ceni

Organizatorja: ČZD Kmečki glas

11.00 – 12.00 / sejemski vinograd, vzorčni nasad 3 
Demonstracija 1: predstavitev pametne rešitve iNo ViBRAtioN 
CoNtRol in vinogradniškega mulčerja z odmično hidravlično 
rotacijsko kosilnico; 
Demonstracija 2: predstavitev pametne rešitve iNo ViBRAtioN 
CoNtRol in dvorednega vibracijskega podrahljalnika s pnevmatsko 
napravo za globinsko dognojevanje  

Organizator: INO Brežice d.o.o.

11.30 – 14.15 / dvorana 1
Veterinarski posvet 

Organizatorji: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 
Veterinarska zbornica in Veterinarska fakulteta

11.30 in 13.30 / demonstracijski prostor
demonstracija varnega dela z motorno žago

Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

12.00 – 13.00 / dvorana 3
predavanje: podeželje kot priložnost za mlade kmete  in nova  
delovna mesta

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

12.00 – 13.00 / dvorana 4
predavanje: predstavitev nove evropske uredbe o označevanju 
osnovnih sestavin v živilih (poreklo izdelka in poreklo surovine, ki ga 
sestavlja)

Organizatorja: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in 
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

12.00 – 17.00 / dvorana 5
seminar in okrogla miza: preobrazba agroživilstva skozi nove 
paradigme lokalne dobave, digitalizacije in sodelovanja

Organizatorja: Pomurski tehnološki park

12.00 – 15.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
degustacija ribjih jedi

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

12.00 – 12.30 / sejemski vinograd, vzorčni nasad 3
postavitev haloškega klopotca

Organizator: LAS Haloze–PRJ Halo in Turistično društvo Cirkulane

13.00 – 15.00 / dvorana 2
posvet: odnosi v verigi preskrbe s hrano – partnerji in njihova vloga 
pri odpravljanju nepoštenih praks

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Varuh 
odnosov v verigi preskrbe s hrano in Agencija RS za varstvo konkurence



13.00 – 14.30 / maneža
podelitev priznanj govedorejcem

13.30 – 15.00 / dvorana 3
posvet: semenarstvo – pomen uradno potrjenega (certificiranega) 
semena za uspešno pridelavo kmetijskih rastlin

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

13.30 – 14.00 / dvorana 4
Novinarska konferenca: Kdo naj slovensko zemljo obdeluje v bodoče?

Organizator: Sindikat kmetov Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije, Zadružna zveza Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine

14.00 – 15.30 / dvorana 4
okrogla miza: družinske kmetije – temelj ekonomskega  
in socialnega razvoja podeželja – prihodnost mladih kmetov

Organizator: Sindikat kmetov Slovenije

14.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin iz Haloz z ocenjevanja vin Vino slovenija Gornja 
Radgona 2018 s Katarino pungračič, Vinsko kraljico slovenije 2018

15.00 / dvorana 1
svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj mednarodnih 
ocenjevanj v okviru 56. mednarodnega kmetijsko–živilskega sejma AGRA:
• 22. mednarodnega ocenjevanja sadnih sokov, brezalkoholnih pijač  
 in embaliranih vod
• 32. mednarodnega ocenjevanja mleka in mlečnih izdelkov
• 39. mednarodnega ocenjevanja mesa in mesnih izdelkov
• 37. odprtega natečaja »slovenski oskar za embalažo 2018« 

15.00 – 16.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
okrogla miza: Mladi kmetje – Vsaka kmetija je lahko uspešna

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

15.00 – 16.00 / sejemski vinograd, vzorčni nasad 3 
Demonstracija 1: predstavitev pametne rešitve iNo ViBRAtioN 
CoNtRol in vinogradniškega mulčerja z odmično hidravlično 
rotacijsko kosilnico; 
Demonstracija 2: predstavitev pametne rešitve iNo ViBRAtioN 
CoNtRol in dvorednega vibracijskega podrahljalnika s pnevmatsko 
napravo za globinsko dognojevanje  

Organizator: INO Brežice d.o.o.

16.00 – 17.00 / maneža
predstavitev slovenskih avtohtonih pasem konj s strokovnim komentarjem 

Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

16.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin iz vinorodnega okoliša prekmurje z ocenjevanja 
vin Vino slovenija Gornja Radgona 2018

17.00 / Zdraviliški park Radenci
9. salon traminec



Torek, 28. 8. 2018

dAN KMetijsKo GoZdARsKe ZBoRNiCe sloVeNije 
dAN ViNoGRAdNiKoV iN ViNARjeV 
dAN KoNjeRejCeV | dAN ljUtoMeRsKeGA KAsAČA 
dAN sAdjARjeV | dAN soMMelieRjeV 
dAN MAdžARsKe

9.00 – 10.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
Kava z mladimi kmeti – ob kulinaričnih dobrotah kmetijskih šol

9.30 – 11.00 / dvorana 2
posvet: Za in proti – vsebinska prenova Zakona o vinu: o proaktivnih 
spremembah vinskega zakona in prihodnosti sektorja

Organizator: Vinska družba Slovenije d.o.o.

9.30 – 10.30 / dvorana 4
posvet: Robotika v kmetijstvu
• 9.30 – 9.50 Robotika v kmetijstvu  
 (prikaz manjšega študentskega robota FKBV), jurij Rakun FKBV
• 9.50 – 10.10 Robotizacija večjih kmetijskih platform  
 (eip–agri italija), Giorgio pantano, Az. Agricola, partner v eip Rovitis

Organizator: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske 
vede, Katedra za biosistemsko inženirstvo 

9.30 – 11.00 / dvorana 5
Madžarski poslovni forum

Organizator: Madžarska nacionalna trgovska hiša in Veleposlaništvo 
Madžarske v Ljubljani

10.00 – 11.30 / dvorana 1
srečanje ob dnevu KGZs: Nova sKp – priložnost za slovenijo  
in mlade kmete?

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

10.00 – 11.00 / dvorana 3
predavanje: Hrušev ožig 2003–2018 in Marmorirana smrdljivka – nov 
škodljivec rastlin

Organizatorja: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

10.00 – 11.00 / maneža
preskakovanje zaprek kot športna disciplina konjeništva

Organizator: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v 
Mariboru v sodelovanju z Jahalnim klubom Kasco Svečina

10.00 – 11.00 / Vinski hram
srečanje sommelierjev in predstavitev vin Kraljica d.o.o.

11.00 – 16.00 / dvorana 5
Mednarodno kooperacijsko srečanje Meet4BUsiNess AGRA 2018

Organizatorji: Mariborska razvojna agencija / Enterprise Europe Network 
in Pomurski sejem d.d.

11.00 – 12.00 / maneža
predstavitev slovenskih avtohtonih pasem konj s strokovnim 
komentarjem in podelitev priznanj rejcem

Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko



11.00 – 12.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
okrogla miza: Mladi kmetje – Kako narediti življenje  in delo na 
kmetiji bolj privlačno za mlada dekleta?

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

11.00 – 12.00 / sejemski vinograd, vzorčni nasad 3 
Demonstracija 1: predstavitev pametne rešitve iNo ViBRAtioN 
CoNtRol in vinogradniškega mulčerja z odmično hidravlično 
rotacijsko kosilnico; 
Demonstracija 2: predstavitev pametne rešitve iNo ViBRAtioN 
CoNtRol in dvorednega vibracijskega podrahljalnika s pnevmatsko 
napravo za globinsko dognojevanje  

Organizator: INO Brežice d.o.o.

11.30 – 12.45 / dvorana 1
podelitev priznanj »s kmetije za vas«

Organizatorji: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,  
ČZD Kmečki glas in Finance 

11.30 – 14.00 / dvorana 2
sadjarski posvet 2018

Organizator: Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih  
in živilskih podjetij, Sekcija za sadjarstvo

11.30 in 13.30 / demonstracijski prostor
demonstracija varnega dela z motorno žago
organizator: Zavod za gozdove slovenije

11.30 – 12.30 / Vinski hram
srečanje evropskega reda vitezov vina, Konzulata za slovenijo

12.00 – 15.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
degustacija ribjih jedi

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

12.45 – 13.30 / dvorana 1
druženje ob dnevu KGZs

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

13.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
predstavitev projekta »Young Village Folk«

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

13.00 – 13.30 / Vinski hram
Vodena pokušnja šampionskih vin z ocenjevanja Vino slovenija Gornja 
Radgona 2018

13.00 – 14.00 / maneža
predstavitev tradicionalne pasme ljutomerski kasač (z zmagovalci 
derbijev in ostalih rejskih dirk)

Organizator: Kasaško rejsko združenje Slovenije

14.00 – 14.45 / prireditveni prostor pred upravo sejma
svečana oznanitev evropske trgatve

Organizator: Društvo Evropski red vitezov vina, Konzulat za Slovenijo



14.00 – 14.30 / Vinski hram 
predstavitev in pokušnja vin iz ekološko pridelanega grozdja

14.00 – 15.00 / maneža
Revija razstavljene goveje živine mladih rejcev in predstavitev 
volovske vprege

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

15.00 – 16.30 / dvorana 1
svečana razglasitev rezultatov in podelitev medalj 44. odprtega 
državnega ocenjevanja vin in 8. odprtega državnega ocenjevanja Bio 
vin Vino slovenija Gornja Radgona

15.00 – 18.00 / dvorana 2
srečanje pomurskih in podravskih gostincev

Organizator: Območna obrtno–podjetniška zbornica Murska Sobota

15.00 – 16.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
okrogla miza: Kako lahko slovenski proizvajalci hrane zaščitijo svoja 
živila pred škodljivimi posegi s strani konkurence?

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

15.00 – 16.00 / maneža
predstavitev slovenskih avtohtonih pasem konj s strokovnim komentarjem

Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

15.00 – 16.00 / sejemski vinograd, vzorčni nasad 3 
Demonstracija 1: predstavitev pametne rešitve iNo ViBRAtioN 
CoNtRol in vinogradniškega mulčerja z odmično hidravlično 
rotacijsko kosilnico; 
Demonstracija 2: predstavitev pametne rešitve iNo ViBRAtioN 
CoNtRol in dvorednega vibracijskega podrahljalnika s pnevmatsko 
napravo za globinsko dognojevanje  

Organizator: INO Brežice d.o.o.

15.00 – 17.00 / dvorana 4 
delavnica: podeželsko mladinsko delo – opolnomočenje mladih  
preko mladinskega dela, da ostanejo na podeželju

Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine v sodelovanju z EPeKa
(delavnica poteka v angleškem jeziku)

16.00 – 17.00 / maneža
predstavitev tradicionalne pasme ljutomerski kasač (z zmagovalci 
derbijev in ostalih rejskih dirk)

Organizator: Kasaško rejsko združenje Slovenije

16.00 – 17.00 / pred Vhodom 1
Voden sprehod: invazivne tujerodne vrste v naši okolici – naučimo se 
jih prepoznati

Organizator: Zavod RS za varstvo narave, projekt Life Artemis, s podporo 
Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano

18.00 / ŠRC Gornja Radgona
Nogometna tekma Vinske reprezentance slovenije



dAN sloVeNsKiH ZAdRUžNiKoV  
dAN pRAŠiČeRejCeV | dAN RejCeV dRoBNiCe 
dAN KMetijsKo–žiVilsKeGA ŠolstVA

9.00 – 10.30 / dvorana 4
Konferenca: pomen naravovarstvenega izobraževanja za uspešno 
kmetovanje

Organizator: Konzorcij biotehniških šol Slovenije 

9.00 – 10.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
Kava z mladimi kmeti – ob kulinaričnih dobrotah kmetijskih šol

9.00 – 17.00 / hala C1, Agrina kuhinja
tUŠev kulinarični kotiček – pokušnja tradicionalnih  
jedi pripravljenih na sodoben način, predstavitev Matica Vizjaka – 
inovativnega mladega kmeta 2017, predstavitev pridelovalcev za 
tUŠevo znamko “slovensko, s podeželja”

Organizator: Engrotuš d.o.o.

9.30 – 11.30 / dvorana 3
posvet: seneno mleko in seneno meso – priložnost dodane vrednosti 
v kmetijstvu 
degustacija senenega mleka in mlečnih izdelkov iz senenega mleka z 
Mlečno kraljico Zelene doline 2018

Organizator: IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM

10.00 – 13.00 / dvorana 1
podelitev priznanj Zadružne zveze slovenije

Organizator: Zadružna zveza Slovenij

10.00 – 11.30 / dvorana 2
posvet: priprava nove zakonodaje na področju živinoreje

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

10.00 – 12.30 / dvorana 5
okrogla miza: predstavitev novega poslovnega modela v slovenski 
prašičereji
Predava: David Skornšek, direktor Farm Ihan
okrogli mizi sledi podelitev priznanj najboljšim rejam

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju s 
Slovensko zvezo prašičerejcev

10.00 – 12.00 / maneža
Revija razstavljene goveje živine mladih rejcev in predstavitev 
volovske vprege

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

11.00 – 13.00 / dvorana 4
posvet: izbrana kakovost in Zakon o promociji

Organizatorja: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije in revija Drobnica, 
Kmetijska založba

Sreda, 29. 8. 2018



11.00 – 12.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
okrogla miza: Mladi kmetje – prenos znanja in izkušenj mladih iz 
tujine na domače dvorišče

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

11.00 – 13.00 / hala B, razstavni prostor ČZd Kmečki glas 
pogovor z avtorico Marjetko ženko in predstavitev knjige RejA oVC 
iN KoZ. Knjiga bo naprodaj po 20–odstotno znižani, sejemski ceni

Organizatorja: ČZD Kmečki glas

12.00 – 13.00 / maneža
predstavitev slovenskih avtohtonih pasem konj s strokovnim komentarjem

Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

11.30 in 13.30 / demonstracijski prostor
demonstracija varnega dela z motorno žago

Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

12.00 – 14.00 / dvorana 2 
ekosocialni forum: potencial družinskih kmetij v sloveniji za socialne 
inovacije

Organizator: Ekosocialni forum Slovenije

12.00 – 15.00 / dvorana 3
srečanje partnerjev sRip HRANA 

Organizator: Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in 
živilskih podjetij

12.00 – 15.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
degustacija ribjih jedi

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

13.30 – 15.00 / dvorana 1
okrogla miza: pomen klopotca za vinsko regijo Štajerske

Organizatorji: LAS Haloze–PRJ Halo, Katarina Pungračič, Vinska kraljica 
Slovenije 2018 in Turistična zveza Slovenije 

13.30 – 16.30 / dvorana 4
seminar o pasmi krškopoljski prašič 

Organizatorja: KGZ Novo mesto in Društvo rejcev krškopoljskih prašičev 

13.30 – 14.00 / hala C1, Agrina kuhinja
posvet: “slovensko, s podeželja” – priložnost za pridelovalce

Organizator: Engrotuš d.o.o.

14.00 – 14.30 / maneža
predstavitev pasem ovc in koz, ki jih redimo v sloveniji, s  
strokovnim komentarjem

Organizator: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije



14.00 – 15.30 / dvorana 2
posvet: sladkorna pesa nas povezuje – primer uspešnega povezovanja 
pridelovalcev v skupino proizvajalcev in priložnost za mlade kmete

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

14.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin iz vinorodnega okoliša Štajerska slovenija z 
ocenjevanja vin Vino slovenija Gornja Radgona 2018 s Katarino 
pungračič, Vinsko kraljico slovenije 2018

14.30 – 15.00 / maneža
prikaz striženja ovc in rokovanja z drobnico 

Organizator: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije

15.00 – 16.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
okrogla miza: Mladi kmetje – povezovanje povečuje uspešnost 
kmetovalcev – kako ga okrepiti?

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

15.00 – 15.30 / maneža
podelitev priznanj MKGp za najboljše reje drobnice v letu 2018

15.30 – 16.00 / maneža
predstavitev dela pastirskih psov slovenske avtohtone pasme kraški 
ovčar in podelitev priznanj lastnikom

Organizator: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije

16.00 – 17.00 / maneža
Revija razstavljene goveje živine mladih rejcev in predstavitev 
volovske vprege

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

16.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin iz vinorodnih okolišev slovenska istra in 
Vipavska dolina z ocenjevanja vin Vino slovenija Gornja Radgona 2018

16.30 – 17.30 / dvorana 4
predavanje: Varovanje drobnice pred vsiljivci in zvermi s pomočjo 
kraškega ovčarja

Organizator: Klub kraških ovčarjev Slovenije

17.00 – 18.00 / maneža
predstavitev slovenskih avtohtonih pasem konj s strokovnim komentarjem

Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko



Četrtek, 30. 8. 2018

dAN AVstRijsKe ŠtAjeRsKe | dAN NARAVNiH pARKoV 
dAN eKoloŠKeGA KMetijstVA 
dAN pRideloVAlCeV ZeleNjAVe 
dAN sejeMsKiH VRtoV 
dAN eKo CiVilNe iNiCiAtiVe eKoCi 
dAN tRAKtoRjeV steYR

9.00 – 10.00 / hala A, razstavni prostor MKGp
Kava z mladimi kmeti – ob kulinaričnih dobrotah kmetijskih šol

10.00 – 12.00 / dvorana 1
posvet: industrijska konoplja – izzivi v bio krožnem  
gospodarstvu v praksi 
• ogled in predstavitev poligona Zeleni dragulji narave; predstavitev  
 sort industrijske konoplje, ki so najbolj primerne kot surovina za  
 tekstil ter za prehranske namene in ostalih sort konoplje, posajenih  
 v okviru poligona s strokovnim vodenjem
• Katere sorte konoplje se nakazujejo kot najbolj primerne za  
 pridelavo semena in olja v naših razmerah, dr. Barbara Čeh, iHps
• Mehanske lastnosti vlaken iz različnih sort konoplje, pridelane v  
 naših razmerah, dr. silvo Hribernik, Fakulteta za strojništvo UM
• tržni potenciali v bio gospoodarstvu in pomen v lokalni skupnosti
• Razglasitev nagrajencev in podelitev priznanj ekoci Green design

Organizatorja: Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije in Inštitut za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

10.00 – 11.00 / maneža
Revija razstavljene goveje živine mladih rejcev in predstavitev 
volovske vprege

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

11.00 – 13.00 / dvorana 4
posvet: izbrana kakovost – zelenjava  

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

11.00 – 12.00 / maneža
predstavitev slovenskih avtohtonih pasem konj s strokovnim komentarjem

Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

12.00 – 14.00 / dvorana 2
posvet: Zelena javna naročila ekološke hrane v javnih zavodih 

Organizator: Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije

12.00 / zunanji prostor pred upravo sejma
9. srečanje starodobnih traktorjev steyr

Organizator: Klub za ohranjanje tehnične kulturne dediščine in razvoj 
podeželja

13.00 – 14.00 / maneža
Revija razstavljene goveje živine mladih rejcev in predstavitev 
volovske vprege

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije



14.00 / dvorana 5
srečanje ob 50. dnevu avstrijske Štajerske – srečanje regij slovenske 
Gorice in jugovzhodne avstrijske Štajerske

Organizator: Okrajno glavarstvo Jugovzhodne Štajerske v sodelovanju 
z regijo Slovenske Gorice, regijo Jugovzhodne avstrijske Štajerske ter 
Pomurskim sejmom

14.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin iz vinorodnih okolišev Kras in Goriška Brda 
z ocenjevanja vin Vino slovenija Gornja Radgona 2018 s Katarino 
pungračič, Vinsko kraljico slovenije 2018

15.00 – 16.00 / maneža
predstavitev slovenskih avtohtonih pasem konj s strokovnim komentarjem

Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

16.00 / Vinski hram
Vodena pokušnja vin iz vinorodnih okolišev dolenjska, Bizeljsko 
sremič in Bela Krajina z ocenjevanja vin Vino slovenija Gornja 
Radgona 2018

organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

sejem iNpAK bo sočasno s sejmom AGRA ponudil različne vrste 
embalaže, materiale in tehnologijo za njeno izdelavo, za pakiranje in 
označevanje, za opremo skladišč, logistiko ter ravnanje z odpadno 
embalažo. pred sejmom iNpAK je pod pokroviteljstvom Gospodarske 
zbornice slovenije potekalo strokovno ocenjevanje 38. slovenski 
oskar za embalažo. sodelujoči in nagrajeni izdelki bodo razstavljeni na 
posebni razstavi v hali A.

Zavijte dobre vtise v najboljšo embalažo…
21. MEDNARODNI SEJEM EMbALAŽE, TEHNIKE 
PAKIRANJA IN LOGISTIKE INPAK
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sejemska zelena oaza bo letos še posebej navduševala ljubitelje narave 
z atraktivnimi vrtovi, gozdno–parkovnim nasadom ter permakulturnimi 
delavnicami za odrasle in otroke. Vsak dan bodo na vseh kotičkih 
zelene oaze potekali tudi vodeni ogledi s strokovnimi predstavitvami.

VZoRČNi NAsAd BioteHNiŠKe Šole RAKiČAN
 
prelep nasad več kot 300 vrtnin in poljščin, med katerimi so 
izpostavljene avtohtone in tradicionalne sorte kmetijskih rastlin, 
pripravljajo učenci in profesorji BŠ Rakičan. Namen je prikazati, da tudi 
naše starejše sorte dajejo kakovosten pridelek glede na novejše sorte, 
ki v nekaterih primerih niso prilagojene našim podnebnim in talnim 
razmeram.

peRMAKUltURNi VRt

permakulturni vrt po načelih biodinamike ureja Amarant kooperativa 
d.o.o.. sožitje  naravne pridelave vrtnin in sočasnega naravnega 
bivanja v okolju pa prikazuje ekološka hiška, pri kateri bo društvo za 
permakulturo slovenije organiziralo dnevne delavnice in predavanja: 
sobota bo posvečena naravni gradnji, nedelja, regenerativnemu 
kmetijstvu, ponedeljek pridelavi semen, torek sadjarstvu in vrtnarskim 
orodjem, sreda vrtnarstvu, četrtek permakulturi, konoplji in biooglju. 
Urnik dogajanja s termini delavnic in predavanj po dnevih najdete na 
spletni strani sejma in spletni strani društva za permakulturo slovenije.

poliGoN ZeleNi dRAGUlji NARAVe

poligon Zeleni dragulji narave je nastal na pobudo ekoci v sodelovanju 
z inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo slovenije in pomurskim 
sejmom. Nasdad je zasnovan na permakulturni način, posejane in 
posajene so pa naslednje industrijske rastline: 14 sort industrijske 
konoplje, lan, stare sorte vrtnin, zdravilne in aromatične rastline, 
sončnice, žita, medovite rastline in hmelj. prikazana bo sonaravna 
pridelava hrane, namakanje, zastiranje ter plemenitenje tal z zoolitom. 
Na obrobju poligona Bio park Nivo predstavlja energijsko pot z 
energijskimi točkami. ekoci organizira tudi posvete ter številna 
predavanja in svetovanja o tem kako izboljšati gospodarjenje na 
kmetiji, kako uporabiti stare dobre prakse pri pridelavi hrane, kako se 
prilagoditi podnebnim spremembam. Urnik dogajanja s termini delavnic 
in predavanj po dnevih najdete na spletni strani sejma in spletni strani 
društva za permakulturo slovenije.

tRAjNi NAsAdi

Čudoviti za ogled so tudi vzorčni nasad trt s slovenskim trsnim 
izborom, nasad starih sort jablan ter gozdno parkovni nasad, ki ga 
urejamo v sodelovanju z Zavodom za gozdove slovenije in predstavlja 
gozdna drevesa, drevesne vrste (prerezi lesov) ter rabo in sledljivost 
lesa oz. biomase. 

DOGAJANJE V SEJEMSKI zELENI OAzI



pokrovitelj razstave konj in jahanja za obiskovalce

Medijski pokrovitelj tekmovanja v vlečenju vrvi 
in plesanju polke 

pokrovitelj preskakovanja ovir s konji

pokrovitelja Agrine kuhinje 

Salon
Traminec

2018

pokrovitelja strokovnih razstav živali
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56. mednarodni kmetijsko–živilski sejem
od sobote, 25. 8. do četrtka, 30. 8. 2018

Odpiralni čas sejma za obiskovalce

od 9.00 do 18.00 ure

Število razstavljavcev: 1.840
Število sodelujočih držav: 32

Razstavne površine sejma

• razstavni prostor v halah: 24.000 m2

• zunanji razstavni prostor: 29.000 m2

• razstave živali:  3.000 m2

• vzorčni nasadi, maneža, 
 predstavitveni prostor: 15.300 m2

Cene enodnevnih sejemskih vstopnic

• odrasli 8,00 €
• učenci, dijaki, študentje 5,00 € 
• upokojenci in starejši od 60 let 7,00 €
• družinska vstopnica  
(2 odrasla in 5 otrok do 15 let) 16,00 €
• skupine nad 20 oseb  6,00 €
• skupine nad 20 oseb  
(učenci, dijaki, študentje) 4,00 €
• s kuponom tUŠ 6,00 €
(ddV je vključen v ceno)

Za otroke do 6 let in invalide na vozičkih s spremljevalcem ni vstopnine.
Parkiranje je brezplačno!

Pomurski sejem d.d.
Cesta na stadion 2
9250 Gornja Radgona
tel.: 02/564 2 100
Fax: 02/564 2 160
e–pošta:info@pomurski–sejem.si
www.sejem-agra.si
www.pomurski–sejem.si

Splošne informacije

se jeM NoVe GeNeRACi je !


