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TEŽIŠČA

Spoštovani!

Epidemije, vojne in klimatske spremembe nas vse bolj opozarjajo, kako krhek je naš globalni svet. Pretok živil 
kaj hitro upočasnijo ali zaustavijo prekinjene politične ali prometne povezave. Komunikacijska omrežja lahko 
postanejo bojišča ali ugasnejo z električnimi mrki. Najrodovitnejša polja spreminjajo visoke temperature in 
pomanjkanje vode v puščave, pridelek klestijo toče in pozebe … 

Od iluzije, da smo prijatelji z vsem in vsakomer v svetu, se obračamo k ožjim skupnostim, k Evropski uniji, državi, 
regiji, mestu ali vasici, svojim pravim prijateljem in družini. Oziramo se v bližnja polja in iščemo načine, kako jih znova 
narediti rodovitne. Zagotoviti jim želimo zadosti vode in hranil, jih zavarovati pred nepredvidljivem vremenom … 
A tudi tu smo odvisni od globalnega sveta, od protitočnih sistemov, materialov in znanja za grajenje steklenjakov. 
Odvisni smo od tehnologij za globje vodne in termalne vrtine, za namakanje, gretje ali hlajenje. Odvisni od silnih 
energij, ki so še včeraj tekle k nam po takšnih in drugačnih daljnovodih in ki so vse bolj daleč. 

Rešitev je nekje vmes, med svetom in unijo, državo, mestom in vasjo, tradicijo in inovacijami, v sodelovanju vsega 
tega in vseh nas, ki želimo sodelovati. 

AGRA 2023 ponuja prav to sodelovanje, za krepitev podeželja, pri skrbi za okolje, za gozdove in ohranjanje 
biotske raznovrstnosti. S sejemskimi predstavitvami, strokovnimi razstavami in posveti se bo trudila za skrajševanje 
oskrbnih verig in večjo pridelavo v neposredni okolici. Predstavila bo najsodobnejšo kmetijsko tehniko, ki omogoča 
konkurenčno, varno in sodobno kmetovanje ter ohranjanje kulturne krajine. Le če bomo pridelali dovolj, bomo 
lahko presežke tudi izmenjevali za tisto, česar sami ne moremo pridelati. Skupaj bomo iskali inovacije, ki vodijo 
kmetijstvo v prihodnost in se učili častitljivih znanj ekološkega kmetijstva. Opirali se bomo na digitalizacijo, ki 
omogoča varno komunikacijo, večjo pridelavo in varnejšo hrano. Podnebnim spremembam se bomo upirali z 
zastekljevanjem, namakanjem, protitočno zaščito in oroševanjem pridelovalnih površin in pridelkov. Prizadevali si 
bomo za energetsko neodvisnost, za višji delež rabe obnovljivih virov energije in z vsem tem za varovanje voda. 

Na neodvisnih strokovnih ocenjevanjih pod okriljem sejma bomo ocenili kakovost kmetijske mehanizacije 
in opreme, mesnin, mlečnih izdelkov, brezalkoholnih pijač, medu in vin, ki jih ponuja trg. Srečali se bomo z 
najnovejšimi spoznanji in tehnologijami, preizkušali novo mehanizacijo in orodja, poskušali najboljšo hrano in 
pridelke. Občudovali bomo bujno rastlinje v vzorčnih sejemskih nasadih in najboljše primerke kmetijskih živali. 

Sodelovanje bo uspešno. To zagotavlja že uspešno praznovanje jubilejnega 60. Mednarodnega kmetijsko-živilskega 
sejma AGRA v letu 2022. Pogrešali so ga tako razstavljavci kot obiskovalci in je dobil po končani epidemiji koronavirusa 
nov, še močnejši zagon. Na 61. sejmu AGRA v letu 2023 se bomo ponovno srečali iz oči v oči in si s stiskom rok 
zagotovili, da smo si v svojem poslanstvu blizu, ne glede na to iz katerega konca Evrope in sveta prihajamo.

Ostanimo, postanimo si blizu …    

Janez Erjavec,
Predsednik uprave Pomurskega sejma

2022  110.000

70.800 m2 skupnih razstavnih površin

28.000 m2 zunanji razstavni prostor

24.500 m2 notranji razstavni prostor

15.300 m2 vzorčni nasadi

3.000 m2 razstave živali

STIČIŠČE POSLA IN MEDNARODNIH 
PARTNERSTEV

31 držav

1.750 razstavljavcev

• MEDNARODNO LETO PROSA

 • MLADI V KMETIJSTVU

       • INOVACIJE IN DIGITALIZACIJA

   • KMETIJSTVO V PRIHODNOSTI

   • PODNEBNE SPREMEMBE IN VODNI VIRI

    • EKOLOŠKO KMETIJSTVO

    • HRANA IZ NAŠE BLIŽINE

   • PREHRANSKA VARNOST

   • KREPITEV PODEŽELSKIH OBMOČIJ

       • BIOTSKA RAZNOVRSTNOST

 • GOZD IN LES – NAŠE BOGASTVO

• PREHRANSKA IN ENERGETSKA SAMOOSKRBA

TRADICIONALNO SVEŽ



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

POSLOVNOST IN STROKOVNOST OBISKA

• avtohtone in tradicionalne sorte  
• kmetijskih rastlin 
• permakulturno-biodinamični vrt
• hiška iz slamnatih bal
• vrtnine, dišavnice, zelišča
• razstava rib
• razstava malih živali

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANA 

RAZSTAVNI PROGRAM STIČIŠČE STROKE IN POSLA

STROKOVNE RAZSTAVE

AGRA predstavlja najnovejše tehnologije pridelave, reje in predelave z vodilnimi 
svetovnimi blagovnimi znamkami kmetijske in gozdarske mehanizacije ter opreme za 
živilsko predelavo. Ob njih ponuja vrhunske pridelke, prehranske izdelke, jedi in vina. 

RAZSTAVE ŽIVALI

VZORČNI NASADI

• strokovni posveti in predavanja
• delavnice in seminarji
• forumi in okrogle mize
• kmetijsko in živilsko šolstvo
• strokovna in poučna literatura
• kooperacijska srečanja B2B

• poslovna in strokovna združenja ter 
organizacije

• podeželska mladina in mladi kmetje
• vladne in nevladne institucije
• predstavitve držav in regij

IZOBRAŽEVANJA,  
PRENOS ZNANJA,  

IZMENJAVA 
IZKUŠENJ

INSTITUCIONALNO
PODROČJE

obiskovalcev se ukvarja s kmetijstvom, od tega:72 %
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obiskovalci, ki prihajajo iz živilsko-predelovalne industrije

se ukvarjajo s turizmom na kmetiji

se ukvarjajo z vrtnarstvom

dejavnost povezana s kmetijstvom

POSLOVNI IN STANOVSKI DNEVI
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dan mladih kmetov
dan oračev

dan sadjarjev
dan Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
dan konjerejcev
dan vinogradnikov in vinarjev 
dan turističnih kmetij
dan Madžarske
dan sommelierjev
dan Ljutomerskega kasača

dan podeželske mladine
dan čebelarjev
dan gozdarjev in gozda
dan kmetijske tehnike
dan avtohtonih pasem

dan slovenskih zadružnikov
dan prašičerejcev
dan kmetijsko živilskega šolstva
dan rejcev drobnice
dan zamejskih slovencev

dan živilcev
dan gastronomije
dan govedorejcev
dan veterinarjev 
dan semenarjev
dan ekološkega kmetijstva

dan naravnih parkov
dan pridelovalcev zelenjave
dan sejemskih vrtov
dan ekološkega kmetijstva
dan avstrijske Štajerske
dan Steyr traktorjev

40,1%

16,2%

11,2% institucije, držvne predstavitve, razstava živali, vzorčni nasadi...

stroji in oprema za gozdarstvo

stroji in oprema za živilsko industrijo, gostinska oprema

semena in sadike

prehrana in nega živali

sredstva za prehrano in varstvo rastlin

živila

kmetijska mehanizacija in oprema

9,7%

8,3%

5,7%

5,1%

3,8%



Strokovna mednarodna ocenjevanja kakovosti širijo glas odličnosti v Sloveniji in daleč prek njenih meja  
ter omogočajo objektiven pregled nad konkurenčno ponudbo.

V LETU 2022 JE STROKOVNIM KOMISIJAM 
OCENJEVANJ POD OKRILJEM SEJMA AGRA 
ZAUPALO

451 podjetij s 1.705 izdelki iz 10 držav

• srečanje mladih kmetov
• 23. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov
• 53. srečanje ob dnevu Štajerske 
• tekmovanje v plesanju polke
• tekmovanje v vlečenju vrvi
• nogometna tekma slovenske vinske reprezentance 
• srečanje sommelierjev
• srečanje vinskih vitezov
• 13. srečanje starodobnikov Steyr

• izdelki domače in umetnostne obrti 
• blago za široko potrošnjo
• aktivnosti za otroke

44. mednarodno ocenjevanje mesa 
in mesnih izdelkov
17. maj 2023 (sveže meso)
14. junij 2023 (mesni izdelki)

37. mednarodno ocenjevanje  
mleka in mlečnih izdelkov
30. maj – 2. junij 2023

27. mednarodno ocenjevanje sokov,  
brezalkoholnih pijač in embaliranih vod
21. junij 2023

22. ocenjevanje medu z mednarodno udeležbo
2. ocenjevanje izdelkov iz čebeljih pridelkov
9. avgust 2023

4. ocenjevanje medenih pijač
12. julij 2023

41. mednarodno ocenjevanje kmetijske 
mehanizacije in opreme
24.–25. avgust 2023

49. odprto državno ocenjevanje vin 
“Vino Slovenija Gornja Radgona”, 
13. odprto državno ocenjevanje BIO vin
10.- 14. julij 2023

DOPOLNILNI PROGRAM

SEJEM JE DRUŽENJE

AGRA JE SIMBOL STROKOVNO PREVERJENE KAKOVOSTI

obiskovalcev, ki so sejem obiskali 
s poslovnim namenom:

obiskovalcev je starih med 21 in 40 let.

obiskovalcev iz drugih držav.

obiskovalcev je na sejmu našlo, kar so iskali.

Preko 900 poročil in medijskih najav o sejmu Agra.
Preko 300 akreditiranih novinarjev iz 12-ih držav je poročalo neposredno iz sejma.

SEJEM AGRA JE PRISOTEN POVSOD

80 %

41 %

25 % 

92 %

POSLOVNOST

MEDNARODNI 
OBISK

OBISKOVALCI V 
FAZAH INVESTICIJ

ZADOVOLJSTVO 
OBISKOVALCEV



Ljubljana
170 km

Graz
70 km

Zagreb
130 km

Budimpešta
300 km

Bratislava
280 km

Dunaj
210 km

München
460 km

Udine
330 km

Koper
275 km

Maribor
50 km

Trst
265 km

Gornja
Radgona

vhod / 
izhod

uprava sejma
tiskovno središče

recepcija

dvorana /  
predavalnica

parkirišče

SHEMA 
SEJMIŠČA

KJE SMO

D5

C

Boris Nicolas Erjavec
izvršni direktor / zunanji razstavni prostor
T: +386 (0)2 5642 115
E: boris.erjavec@pomurski-sejem.si

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

Natalija Dvoršak
projektni vodja / ocenjevanja in tržnice
T: +386 (2) 5642 116
E: natalija@pomurski-sejem.si

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

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

Sandra Sedmak
projektni vodja / strokovni program, 
strokovne razstave, obiskovalci
T: +386 (0)2 564 2 118
E: sandra@pomurski-sejem.si

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

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: skuncak@gmail.com

Italija
TURISMO srl
Viale S. Marco, 58
30020 Venezia Italia
T:+39 377 2394638
E: fiera.radgona@gmail.com
www.turismosrl.it

INFORMACIJE:

PREDSTAVNIŠTVA:

POMURSKI SEJEM, D.O.O.
Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija | T: +386 2 56 42 100 | info@pomurski-sejem.si | www.sejem-agra.si

61. MEDNARODNI  
KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM
26.–31. avgust 2023, 
Gornja Radgona

DELOVNI ČAS SEJMA
Od sobote do četrtka: 9.00–18.00

ROK PRIJAVE
14. april 2023


