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JUBILEJNI 60. MEDNARODNI KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM AGRA JE DOSEGEL SVOJ NAMEN
»Za nami so izjemno bogati in pestri sejemski dnevi. Sejem AGRA je na svoj 60. jubilej dokazal, da je to dogodek,
ki je še vedno vodilni v Sloveniji s področja kmetijstva, živilske industrije oz. celotnega prehranskega sektorja in
gozdarstva. V minulih dneh se je zvrstilo res veliko število dogodkov, strokovnih in promocijskih, družabnih in
slovesnih, majhnih in velikih, pomembnih in malo manj pomembnih sestankov in druženj. Težko je na kratko
opisati, kako pomembna je vsa ta koncentracija kmetijsko prehranskega sektorja, deležnikov in podjetij na enem
mestu, strokovne javnosti, kmetic in kmetov ter ostalih. Za mene kot pristojno ministrico je bilo izjemno
pomembno, koristno in bogato. Pobližje sem spoznala veliko ljudi, podjetij, delovanje celotnega sektorja, odnose
v verigi preskrbe s hrano, vse to pa so pomembni prispevki za moje nadaljnje delo. Pred nami so namreč odločilni
meseci, ko bo Slovenija zaključila najbolj pomemben dokument, Strateški načrt Skupne kmetijske politike. Na
sejmu AGRA so bile pridobljene zelo pomembne, koristne pripombe in usmeritve, katere bodo vključene v končni
dokument, ki bo krojil kmetijsko prehranski sektor v prihodnje. Sejem je dosegel svoj namen, predvsem pa mi je v
veliko veselje, da so bile okrogle mize in dogodki ministrstva zelo dobro obiskani in dejansko kažejo, da bomo
lahko nekaj na področju kmetijstva spremenili. Sejmu čestitam ob bisernem jubileju in želim, da ohrani motivacijo,
izkoristi izkušnje in moči za še vsaj toliko prihodnjih sejmov AGRA.«
Irena Šinko, ministrica
»Ob zaključku letošnjega jubilejnega 60. mednarodnega kmetijsko–živilskega sejma AGRA smo lahko zadovoljni
tako z njegovo organizacijo kot tudi izvedbo. Po treh letih omejitev zaradi epidemije je tokrat ponovno zaživel kot
praznik zemlje, stroke in srca in postavil stvari, ki so povezane s promocijo slovenskega kmetijstva, agroživilstva
in podeželja na pravo mesto. S polnimi pljuči je zadihal tako po številu razstavljavcev kot obiskovalcev. 1750
razstavljavcev iz 31-ih držav in več kot 100.000 obiskovalcev je dober obet za prihodnost. V okviru sejma smo
ocenili preko 1700 izdelkov in podelili blizu 1000 medalj in priznanj z letošnjih 8. mednarodnih ocenjevanj
kakovosti, ki so potekala pod njegovim okriljem. Da resno razmišljamo o prihodnosti, smo dokazali tudi s
postavitvijo novega prireditvenega paviljona in s pomlajeno ekipo.
Letošnji sejem AGRA si bomo zagotovo zapomnili po obeležbi jubileja na različne načine. Med drugim smo
pripravili osrednjo razstavo s prikazom ključnih dogodkov in ljudi, ki so oblikovali njegovo tradicijo. Prejeli smo
številne zahvale in pohvale. Med njimi je še posebej dragocena tista, ki jo je ob odprtju sejma AGRA
Pomurskemu sejmu podelil predsednik Republike Borut Pahor za 60 let prirejanja sejma AGRA, ki vzpodbuja
odličnost, povezovanje in mednarodno sodelovanje v kmetijstvu in živilstvu in skrbi za razvoj slovenskega
podeželja.
Jubilejni sejem AGRA si bomo zapomnili tudi po državi partnerici, Japonski. Njegovo mednarodno razsežnost so
potrjevale številne delegacije iz Evropskih in drugih držav. Zapomnili si ga bomo po bogatem dodajanju in
mednarodnih aktivnostih, ki jih je organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vodi ga energična
in kompetentna ministrica Irena Šinko, ki je tudi predsednica programskega sveta sejma AGRA. Sejem so
pomembno sooblikovale vse vodilne vladne, strokovne in stanovske organizacije, Zadružna zveza Slovenije,
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Kmetijski inštitut,
Čebelarska zveza Slovenije … Jubilejni sejem AGRA si bomo zapomnili po vsebini, ki zajema vse segmente
kmetijstva, ter po prepletanju poslovnosti, strokovnosti, politike in družabnosti. Potrdil je smeri prizadevanja
Pomurskega sejma in vseh sodelujočih za bodočnost in dokazal, da bomo skupaj uspešni tudi s prihodnjimi
sejmi.«
Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma
JUBILEJNE ŠTEVILKE
1750 razstavljavcev iz 31 sodelujočih držav se je predstavilo na skupaj 70.800 m2 razstavnih površin. Sejem si je
ogledalo več kot 100.000 obiskovalcev.
SVEŽI POUDARKI IN TRADICIONALNA KAKOVOST
Posebno razstavo za počastitev visokega, 60. jubileja Mednarodnega kmetijsko – živilskega sejma AGRA je v
sodelovanju s Pomurskim sejmom pripravil Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona. Na novem pokritem
prireditvenem prostoru Pomurskega sejma je bila razstava posvečena zgodovini in razvoju sejma AGRA. Skupaj
z razstavljavci in obiskovalci smo počastili tudi Mednarodno leto ribištva in ribogojstva ter Evropsko leto mladih.
Vsebinski poudarki so bili še na inovacijah in digitalizaciji, premagovanju klimatskih sprememb, ekološkem
kmetijstvu, hrani iz naše bližine, gozdu in lesu ter prehranski varnosti.
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NOVOSTI IN PRESEŽKI S PODROČJA KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA
Predstavljeni so bili najsodobnejši dosežki s področja kmetijske, gozdarske, vinogradniške in sadjarske
mehanizacije, izdelki za ekološko in integrirano pridelavo, sadike, gnojila in semena, sredstva za nego, prehrano
in varstvo živali in rastlin. Prikazani so bili izdelki za kmetijske gradnje, za izrabo obnovljivih virov energije in
varčevanje z energijo ter oprema za urejanje okolja in okolice bivališč. Razstavljavci so ponujali najsodobnejšo
opremo za gostinstvo in turizem, za predelavo mesa in mleka pa tudi opremo za male pivovarne … Kakovost
slovenske živilsko predelovalne industrije je predstavila Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij GZS. Slovenske
kmetije so ponujale regionalne zaščitene izdelke ter obilico avtohtonih dobrot. Projekt Vino Slovenija Gornja
Radgona je v vinarski hali točil vina številnih vinarjev in njihovih združenj. V izbiro in ugoden nakup so bili obrtni
izdelki, osebna in dostavna vozila ter blago za široko porabo. Na sočasnem 22. Mednarodnem sejmu embalaže,
tehnike pakiranja in logistike INPAK so bili na ogled nagrajeni izdelki iz ocenjevanja Slovenski oskar za embalažo.
DEŽELA PARTNERICA – JAPONSKA IN GOSTUJOČE DRŽAVE
Dežela partnerica sejma AGRA je bila Japonska, ki je s sodelujočimi podjetji predstavila odlična živila, kmetijske
stroje in tehnologije s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva. S skupinskimi razstavnimi prostori so se
predstavile še Severna Makedonija, Madžarska in Senegal.
TRADICIJA SODELOVANJA Z NAJPOMEMBNEJŠIMI INSTITUCIJAMI
Sejem AGRA 2022 so ob komercialnih razstavljavcih sooblikovale najvidnejše vladne, zbornične in strokovne
institucije na čelu z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije,
Zadružno zvezo Slovenije, GZS - Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij, Zavodom za gozdove Slovenije,
Čebelarsko zvezo Slovenije, Zvezo slovenske podeželske mladine, Univerzo v Ljubljani, Biotehniško fakulteto,
Konzorcijem biotehniških šol Slovenije, drugimi višješolskimi in univerzitetnimi ustanovami, Kmetijskim institutom
… Zanimiva strokovna in poslovna srečanja so pripravile tudi druge pomembne stanovske in strokovne
organizacije, kot so Zveza lastnikov gozdov Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, Agencija za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sindikat kmetov Slovenije, Združenje
ekoloških kmetov Slovenije, Zveza kmetic Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Geološki zavod
Slovenije, Kultura-Natura Slovenija, Društvo rejcev krškopoljskih prašičev, Kmetijsko gozdarski zavod Novo
mesto, Mariborska razvojna agencija, časopisno podjetje Kmečki glas in številni drugi.
STROKOVNE RAZSTAVE ŽIVALI IN PREDSTAVITVE V VZORČNIH NASADIH
Sejem so spremljale strokovne razstave slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, govedi, konj, drobnice,
čebelarstva, perutnine, malih živali, kraških ovčarjev in rib ter vsakodnevno pestro dogajanje na maneži.
Številne kmete in vrtičkarje so privabili bogati vzorčni nasadi rastlinske proizvodnje s strokovno vodenimi ogledi,
delavnicami in predavanji: osrednji demonstracijski vrt Biotehniške šole Rakičan, poligon Zeleni dragulji narave,
permakulturni vrt z biodinamičnim načininom pridelave, predstavitve Društva za permakulturo Slovenije, sejemska
učna gozdna pot s predstavitvijo dreves, grmovnic in vrst lesa iz slovenskih gozdov, slovenski trsni izbor,
ekstenzivni nasad starih sort jabolk in vzorčni čebelnjak z gredico medovitih rastlin.
Razstave izdelkov na sejmu ter v Vinskem hramu in Medenem hramu so prikazale nagrajence strokovnih
ocenjevanj AGRA in Vino Slovenija 2022. V Vinskem hramu so ob odprtih degustacijah potekale vodene, tudi v
družbi z aktualno Vinsko kraljico Slovenije.
KAKOVOST, PREVERJENA NA STROKOVNIH OCENJEVANJIH POD OKRILJEM SEJMA
39. Slovenski oskar za embalažo, 43. mednarodno ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov, 26. mednarodno
ocenjevanje sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, 36. mednarodno ocenjevanje mleka in mlečnih
izdelkov, 48. odprto državno ocenjevanje vin “Vino Slovenija Gornja Radgona”, 12. odprto državno ocenjevanje
BIO vin,3. mednarodno ocenjevanje medenih pijač, 21. ocenjevanje medu z mednarodno udeležbo in 40.
mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme so privabili 451 proizvajalcev s 1705 izdelki.
HVALA IN NA SNIDENJE NA 61. MEDNARODNEM KMETIJSKO-ŽIVILSKEM SEJMU AGRA
Hvala vam, ker ste z nami sodelovali dolga desetletja, letos prvič ali pa le z nami praznovali 60. sejemski rojstni
dan. Veselimo se ponovnega srečanja v vami od 26. do 31. avgusta prihodnje leto v Gornji Radgoni.
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Podrobnejše informacije:
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Jana Dimec, projektni vodja , telefon: 02/ 564 2 108, e-pošta: jana.dimec@pomurski-sejem.si
Natalija Dvoršak, projektni vodja, telefon:02/ 564 2 116, e-pošta: natalija@pomurski-sejem.si
Robi Fišer, projektni vodja, telefon: 02/ 5642 113, e-pošta: robi.fiser@pomurski-sejem.si
Sandra Sedmak, projektni vodja, telefon: 02/ 564 21 18, e-pošta: sandra@pomurski-sejem.si
Miran Mate, odnosi z javnostmi, telefon 041 263 107, e-pošta: miran.mate@pomurski-sejem.si
Osvežene informacije: www.sejem-agra.si
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