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INFORMACIJA ZA JAVNOST 
 
30. avgust 2018 
 
»Letošnja 56. Agra je bila v znamenju mladih, zato tudi nov slogan Sejem nove generacije. Že otvoritev 
sejma je nakazovala, da z mladimi, novimi generacijami mislimo resno, saj je sejem slavnostno odprl 
predsednik slovenske podeželske mladine Rok Damijan.  
Mladi so pripravili vrsto dogodkov, ki so opozarjali na pomen ostajanja mladih na podeželju, pa tudi na 
številne nove oblike kmetovanja in dejavnosti. Osnovno vodilo pa je v tem, da razlike v razmerah za 
življenje na podeželju in v mestu zmanjšujejo in da mladi na podeželju ne ostajajo zgolj zaradi ljubezni do 
kmetovanja in kmetijstva, ampak tudi zaradi ekonomske računice. 
Sejem nove generacije je bil podkrepljen tudi na razstavnih prostorih. 1840 razstavljavcev iz 32 držav je 
predstavljajo nove generacije strojev in nasploh kmetijske tehnike, ki je opremljena z računalniki, 
navigacijskimi sistemi in seveda vsemi sodobnimi tehnikami, tudi elektroniko. Tudi živilska in 
živilskopredelovalna industrija se je v celoti predstavljala potrošnikom v najlepši luči, pa seveda tudi 
trgovini, in kazala, da je to vrhunska panoga, ki ji lahko zaupamo.  
Poleg industrije so se predstavljali kmetje z dopolnilnimi dejavnostmi, čebelarji so dobili medeni hram in 
novo medeno kraljico, Haloze, ki so letos ponosne na svojo vinsko kraljico Slovenije, so postavile haloški 
klopotec v vzorčnem nasadu. 
Vzorčni nasad je bil letos tako bogat, kot še nikoli, saj je bilo v njem predstavljenih čez 500 različnih vrst 
rastlin, od vrtnin, zdravilnih zelišč, rož, konoplje, starih sort poljščin, do sadnega drevja ter gozdno-
parkovnega nasada. Tudi v sejemskih hlevih in maneži smo lahko opazovali živali in spremljali številne 
dogodke.  
Osrednji prostor sejemskega dogajanja pa je pripadal Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo ni prehrano 
in ministrski ekipi, ki je poskrbela za vsebine na večini strokovnih posvetov ter na podelitvah priznanj in 
medalj.  
Slogan Sejem nove generacije pa je tudi na področju politike uresničil svoje vizionarstvo, saj so prav v 
času sejma sestavljali novo vlado in oblikovali dom demokracije. Minister mag. Dejan Židan, ki je skoraj 
desetletje vodil kmetijski resor in tudi programski svet sejma, nas je tokrat nagovarjal kot predsednik 
Državnega zbora, pa tudi še kot minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  
Njemu gre zahvala za številne projekte, povezane s promocijo slovenske hrane, pa tudi kmetijstva in 
podeželja, s posebnim posluhom seveda za čebelarje in vinarje. Menjava vlade, ki je potekala prav v času 
Agre in bo potrjena v prihodnjih dnevih, je dala tudi priložnost novim kandidatom, da se predstavijo na 
Agri. Tako smo imeli priložnost gostiti novega predsednika vlade gospoda Marjana Šarca, kandidata za 
gospodarskega ministra Zdravka Počivalška in kandidatko za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano dr. Aleksandro Pivec.  
Ob koncu sejma bomo zaznamovali 50 let sodelovanja z avstrijsko Štajersko, ki je naše naravno zaledje, 
saj je prav Avstrija tista država, iz katere prihaja največ obiskovalcev iz tujine. Med 32 državami, ki so 
sodelovale na letošnjem sejmu z razstavnimi prostori in izdelki, pa je imela osrednjo vlogo Makedonija, ki 
je bila dežela partner. In izkazala se je kot zanesljiv partner, zato ji želimo veliko uspeha pri njenih 
prizadevanjih za vstop v evropske integracije.  
Kot predstavnik organizatorja lahko ocenim letošnji Agro kot izredno uspešno v vseh vidikih. Tudi vreme 
nam je bilo naklonjeno. Izkazalo pa se je spet, da je največja težava Gornje Radgone prometna 
infrastruktura v tem delu Slovenije. Vsako leto namreč izvajajo rekonstrukcije cest prav na vpadnicah v 
Gornjo Radgono, to nam prav gotovo zmanjšuje tudi obisk sejma, ki pa je bil kljub temu na ravni prejšnjih 
let in bo krepko presegel 110 tisoč obiskovalcev. 
Na koncu bi se zahvalil vsem razstavljavcem, institucijam, obiskovalcem pa tudi vsem delavcem, ki se 
delali v tem času, ter Gornjeradgončanom, ki so imeli v tem tednu mestni utrip.« 
 
Janez Erjavec, predsednik 
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OSEBNA IZKAZNICA AGRA 2018 
 
1.840 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 in maneža / skupaj 71.300 m2 
razstavnih površin / 117.000 obiskovalcev 
 
SEJEM NOVE GENERACIJE, 56. MEDNARODNI KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM AGRA 2018! 
 
AGRA se je kot najpomembnejši kmetijsko-živilski sejem v tem delu Evrope potrdil tudi s svojo  
56. ponovitvijo. Izpostavil je mlade v agroživilstvu, generacijsko prenovo, inovativnost, znanje in povezovanje. 
Odpiral je nove razvojne perspektive kmetijstva, samooskrbe in zdrave prehrane. Ob mladih kmetih so vabili 
hrana iz naše bližine, ekološko kmetijstvo, ekološki pridelki za gastronomijo, digitalizacija v pridelavi in predelavi, 
trajnostno gospodarjenje z gozdovi in kmetijska tehnika za visoko učinkovito in trajnostno kmetovanje. Država 
partnerica Makedonija je predstavila svojo kulinarično, vinsko in turistično ponudbo. Ob njej so se z nacionalnimi 
in regionalnimi razstavnimi prostori predstavile Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Poljska in Indija. Najboljše rejske 
prakse so poosebljale razstave avtohtonih in v Sloveniji razširjenih kmetijskih pasem živali v hlevih in z 
atraktivnimi predstavitvami na maneži s poudarkom na mladih gospodarjih prevzemnikih. S polnim razcvetom so 
vabili sejemski vzorčni vrtovi. V svoje okrilje je ob Vinskem hramu prvič sprejemal goste novi Medeni hram. 
Sejemsko predstavitve je podčrtalo pestro in tehtno dogajanje s strokovni posveti, poslovnimi, stanovskimi in 
družabnimi srečanji, tržnicami dobrot iz kmetij ter pokušnje, tekmovanja in številni zabavni dogodki. 
 
VISOKI OBISKI 
 
Na sejmu AGRA so aktivno sodelovali predsednik Zveze slovenske podeželske mladine Rok Damijan, predsednik 
Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejan Židan, minister Republike Makedonije za kmetijstvo, 
gozdarstvo in vodno gospodarstvo Ljupcho Nikolovski, župan Občine Gornja Radgona Stanislav Rojko, 
predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič in predsednik Zadružne zveze Slovenije 
Peter Vrisk in seveda Katarina Pungračič, Vinska Kraljica Slovenije 2018, ki je tudi sama mlada prevzemnica 
kmetije. Agro so obiskali: Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Gorazd Žmavc, 
minister za področje odnosov med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med 
RS in Slovenci po svetu, dr. Tatjana Zagorc, direktorica Zbornice kmetijsko-živilskih podjetij GZS, Jannes Maes, 
predsednik evropskega sveta mladih kmetov, številne poslanke, poslanci Državnega zbora in svetniki Državnega 
sveta republike Slovenije, visoki predstavniki Slovenske Vojske, predstavniki veleposlaništev in ministrskih 
delegacij iz republik Avstrija, Belorusija, Bosna In Hercegovina, Estonija, Hrvaška, Indija, Kosovo, Litva, 
Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Poljska, Slovaška ter številni predstavniki najodmevnejših medijev in 
uspešnih gospodarskih družb. Sejem so obiskali tudi predsednik vlade Marjan Šarec, državna sekretarka dr. 
Aleksandra Pivec, kandidatka za novo ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, predsednik 
Državnega sveta Alojz Kovšca in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, Minister 
Gorazd Žmavc, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter številni slovenski poslanci državnega 
zbora in parlamenta EU. 
 
STATISTIKA KAKOVOSTI AGRA 2018 
 
Na sejmu AGRA so bila podeljena priznanja 39. Mednarodnega ocenjevanja mesa in mesnih izdelkov, 
Mednarodnega ocenjevanja mleka in mlečnih izdelkov, Mednarodnega ocenjevanja sadnih sokov, brezalkoholnih 
pijač in embaliranih vod, Odprtega državnega ocenjevanja vin - Vino Slovenija Gornja Radgona, Ocenjevanje 
medu z mednarodno udeležbo ter Mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme. Pod okriljem 
sočasnega sejma INPAK pa so bila podeljena priznanja za nominacijo in naslov 37. Slovenski oskar za embalažo. 
Na vse ocenjevanjih pod sejemskim okriljem je letos sodelovalo kar 1318 izdelkov s poreklom v 17-ih državah, ki 
jih je prijavilo 432 podjetij. 
 
AGRA 2018 PODROBNEJE 
 
Vse informacije o sejmu AGRA so objavljene na spletni strani sejma AGRA, zavihek ZA MEDIJE, Sporočila za 
medije. 
 
 
VABLJENI NA 57. MEDNARODNI KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM AGRA OD 23. DO 29. AVGUSTA 2019 
 
Nosilne teme sejma AGRA prihodnje leto bodo nove tehnologije v kmetijstvu, digitalno kmetijstvo, digitalizacija v 
agroživilstvu, precizno kmetijstvo, mednarodno gospodarstvo, generacijska pomladitev, hrana iz naše bližine, 
ekološko kmetijstvo in krožno gospodarstvo. 
 

www.sejem-agra.si 


