
      

Skupna predstavitev na sejmu AGRA 

 

 

 

Vabilo 

Sporočamo vam, da se na 50. jubilejnem mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu 
AGRA v Gornji Radgoni, ki bo potekal od 25. do 30. avgusta 2012, na skupnem 

razstavnem prostoru predstavljata partnerja 

Zavod za gozdove Slovenije in LAS Srce Slovenije. 

Letos se bo na sejmu  AGRA na 67.200 m2 razstavnih površin predstavilo 1.710 
razstavljavcev iz 27-ih držav, ki jih bo po pričakovanjih obiskalo vsaj 120.000 
obiskovalcev. Tudi letos bo tradicionalno sejem novih presežkov na področju 
kmetijske mehanizacije, gozdarske opreme, vinogradništva in vinarstva, posebne 

pozornosti pa bo deležen tudi zeleni program katerega razvijamo 
v Srcu Slovenije! 

AGRA bo celovito predstavila razvoj na slovenskem podeželju in bo glede na visok 
jubilej poskrbela da bo sejem »Tradicionalno svež« 

 

 

V soboto in nedeljo bo obogaten program s ponudbo lokalnih posebnosti 
območja Srca Slovenije, zato vas še posebno pričakujemo na razstavnem 

prostoru v parku sejmišča (vzorčni nasad N1). Sejem AGRA je za 
obiskovalce vse dni odprt od 9. do 19. ure. 

 

 

 



 

 

Program na razstavnem prostoru v parku sejmišča (vzorčni nasad N1): 
 

ZDRAVJE LETOS CVETI V SRCU SLOVENIJE 
 

Sobota, 25. avgust 2012: 
� Predstavitev aktualnih projektov LAS Srce Slovenije – Avtodomarski turizem in 

Lokalna samooskrba s hrano (Center za razvoj Litija, Zadruga Jarina, Litija) 
� Sadovi raja in ostala sadna ponudba (kmetija Erjavec, Ivančna Gorica) 
� Pekovski izdelki in promocija ostale ponudbe (kmetija Čož, Ivančna Gorica) 
� Predstavitev etnološke zbirke Nose (Ivančna Gorica) 
� Ekološki medeni izdelki (EKO čebelarstvo Vozelj, Šmartno pri Litiji) 
� Lokalni mlečni izdelki z vključitvijo gozdne kulinarike (Domačija Paternoster, Litija) 
� Nastop »Lesenih rogistov« ob 11.30 in 13 uri (Litija) 

 
Nedelja, 22. avgust 2010: 

� Predstavitev aktualnih projektov LAS Srce Slovenije – Avtodomarski turizem in 
Lokalna samooskrba s hrano (Center za razvoj Litija in Zadruga Jarina, Litija) 

� Promocija turistične prireditve Dnevi narodnih noš (Zavod za turizem in šport v 
občini Kamnik, Kamnik) 

� Promocija aktivnega turizma (Velika planina, Kamnik) 
� Predstavitev Tuhinjske doline – oddih v naravi (TD Tuhinjska dolina in EKO Terme 

Snovik, Kamnik) 
� Lokalni mlečni izdelki z vključitvijo gozdne kulinarike (Domačija Paternoster, Litija) 
� Sortna vina iz območja Srca Slovenije (Vinogradniško društvo ŠTUC, Šmartno pri 

Litiji) 
� Dobrote Srca Slovenije (DPŽD Polšnik, Litija) 
� Ekološki medeni izdelki in delavnica ustvarjanja izdelkov iz čebeljega voska 

(EKO čebelarstvo Vozelj, Šmartno pri Litiji) 
� Delavnica obdelovanje volne- polstenje (EKO kmetija Na jasi, Šmartno pri Litiji) 

 


