
12. MEDNARODNI SEJEM 
LOVSTVA IN RIBIŠTVA

6. MEDNARODNI SEJEM  
AKTIVNOSTI IN ODDIHA V NARAVI

8. - 10. 4. 2022
Gornja Radgona

Program strokovnih in spremljajočih prireditev

RIBOLOV



NA LOV IN RIBOLOV!

Sejem lovstva in ribištva vam nudi v ogled in ugoden nakup pestro ponudbo lovske in ribiške 
opreme. Spremljao ga strokovne predstavitve krovnih organizacij s področja lovstva, ribištva in 
gospodarjenja z naravo. Z družabnimi prireditvami pa sejem vabi k dobremu razpoloženju...

STROKOVNE RAZSTAVE IN PREDSTAVITVE

• LOVSKA ZVEZA SLOVENIJE
• MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO REPUBLIKE SLOVENIJE,
 Direktorat za gozdarstvo in lovstvo
• ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
• STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
• KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE
• SLOVENSKA ZVEZA ZA SOKOLARSTVO IN ZAŠČITO PTIC UJED 
• DRUŠTVO LJUBITELJEV PTIČARJEV
• PREDSTAVITEV LOVSKIH ZVEZ IZ TUJINE
• RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
• CENTER ZA PROMOCIJO IN POSPEŠEVANJE ŠPORTNEGA RIBOLOVA  
 IN RIBIŠKEGA TURIZMA RACOON d.o.o.

LOV IN RIBOLOV PO KOLEDARJU IN URNIKU

Vsak dan od 9.00 do 18.00 ure

RIBOLOV RIBOLOV

• Nastopi lovskih rogistov in lovskih pevskih zborov / prireditveni oder v hali A2

• Predstavitev puškarskega poklica, Puškarstvo Skobir / hala A

• Streljanje na tarčo:

 Strelska zveza Slovenije / hala A | Puškarstvo Skobir / hala A | Lovska zveza Slovenije / hala A

• Predstavitev terenskih vozil, Društva A.R.O. Trnje / zunaj pred halo A1

• Projekt »Slovenski ribiški produkt«, Racoon d.o.o. / hala A1 
• Projekcija filmov o turizmu in ribolovu, Racoon d.o.o. / hala A1

• Razstava malih živali

Petek

10.00 / prireditveni oder v hali A2
Svečano odprtje sejma

13.00 - 14.00 / prireditveni oder v hali A2 
Nastopi lovskih rogistov in lovskih pevskih 
zborov

Sobota

9.00 – 15.00 / dvorana 1
Slovenski lovski dan
Ris v Sloveniji: uspeh slovenskega lovstva?
Organizator: Lovska zveza Slovenije  
(Strokovno-znanstveni svet)

10.00 – 10.30 / prireditveni oder 
Nastopi lovskih rogistov in lovskih pevskih 
zborov 

10.30 – 12.30 / prireditveni oder 
Predstavitev lovskih psov ptičarjev
Organizator: Društvo ljubiteljev ptičarjev

13.00 – 14.00 / prireditveni oder
Predstavitev svečanega ženskega kroja 
slovenskih lovk in lovk iz sosednjih držav
Organizator: Društvo slovenskih lovk

14.30 / hala A razstavni prostor MKGP
Mladi na podeželju: Izzivi povezani z divjadjo 
in lovstvom
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano RS

14.00 – 16.00 / prireditveni oder 
Nastopi lovskih rogistov in lovskih pevskih 
zborov

Nedelja

9.00 - 15.00 / zunaj pred halo A1
Tekmovanje v kuhanju lovskega golaža in 
ribje čorbe 
Organizator: Pomurski sejem, Racoon

10.00 – 11.00 / prireditveni oder 
Nastopi lovskih rogistov in lovskih pevskih 
zborov 

12.00 – 14.00 / prireditveni oder 
15. Državno prvenstvo v oponašanju 
jelenjega rukanja
Organizator: Lovska zveza Slovenije, Komisija za 
kulturo, ZLD Ptuj - Ormož

14.30 – 15.30 / prireditveni oder 
Podelitev priznanj »Slovenski ribiški 
produkt«

15.30 – 16.00 / prireditveni oder 
Podelitev nagrad ocenjevanja divjačinskih 
salam

16.00 / prireditveni oder 
Podelitev priznanj tekmovanja v kuhanju 
lovskega golaža in ribje čorbe
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NAČRT SEJMIŠČA

Sejem NATURO vas bo očaral s številnimi namigi za aktivni oddih v najbolj zelenih turističnih 
destinacijah in bivanjem v naravi. Predstavil bo doživetja v planinah in gozdovih, naravnih 
zdraviliščih, krajinskih parkih, ideje za pohodniške in planinske ture, oddih na turističnih kmetijah, 
razvajanje pri kulinaričnih ponudnikih. Posebna pozornost je sedaj namenjena zdravilnemu turizmu, 
ki je po epidemiji covida nadgradil zdraviliški turizem…

TURISTIČNA PONUDBA
• Predstavitev turističnih društev ( Turistična zveza Slovenije)
• Predstavitev planinskih koč in planinskih društev ( Planinska zveza Slovenije)
• Predstavitev turizma Pomurja
• Turistične kmetije, dopolnilne dejavnosti kmetij, rokodelstvo
• Regionalna kulinarika
• Gozdni turizem
• Zdravilni turizem

AKTIVNO IN ATRAKTIVNO DOGAJANJE
Vsak dan od 9.00 do 18.00:
• Plezanje za obiskovalce na plezalni steni / zunaj pred halo B

• Pripovedovanje gozdnih zgodb ob tabornem ognju, gozdna pedagogika / zunaj pred halo B

• Predstavitev in prikaz borilne veščine Shotokan karate / hala B, zeleni oder

• Predstavitve in pogovori z vrhunskimi športniki zaposlenimi v Slovenski vojski ter predstavitev  
 možnosti vključevanja v Slovensko vojsko / hala B, razstavni prostor Slovenske vojske

• Streljanje s trenažerjem / hala B, razstavni prostor Slovenske vojske

• »Športaj s KLINKO« - preizkus v metanju na koš in sodelovanje v nagradni igri / hala B,  
 razstavni prostor Študenstko-mladinski klub Klinka

• Vožnje z električnimi kolesi / pred halo B, razstavni prostor podjetja Elpec eBikes

• Igranje in prikaz Footgolfa / pred halo B, Footgolf Pomurje

• Napihljiva igrala za otroke, otroški animacijski program,  
 poslikava obraza, kokice, sladkorna pena, baloni / zunaj pred halo B

DVORANE ZA POSVETE1 - 5 

UPRAVA SEJMA
RECEPCIJA
TISKOVNO SREDIŠČE

INFORMACIJEi

SEJEMSKI RADIO

  
RAZSTAVNE HALE

ZUNANJI PROSTOR

VINSKI HRAM

PARKIRNI PROSTORIP

VH

VHOD - IZHOD

Hala A / 56



Petek

9.00 – 12.00 / zunaj pred halo B
Pripovedovanje gozdnih zgodb  
ob tabornem ognju
Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

9.00 – 12.00 / zunaj pred halo B
Gozdna pedagogika
Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

zunaj pred halo B
Predstavitev in prikaz igranja Footgolfa
Organizator: Footgolf Pomurje

9.00 – 18.00 / razstavni prostor Elpec 
eBikes, zunaj pred halo B
Vožnja z električnimi kolesi 
Organizator: podjetje Elpec eBikes

9.00 – 18.00 / razstavni prostor KLINKA, hala B
»Športaj s KLINKO« - nagradna igra in 
preizkus v metanju na koš 
Organizator: Študentsko-mladinski klub Klinka

9.45 – 12.00 / zeleni oder v hali B
Analiza telesne sestave s profesionalnim 
merilnikom Tanita z izpisom in razlago 
rezultatov
Organizator: FITTIME – Fit z Andrejo

10.00 / Prireditveni oder v hali A2
Svečano odprtje sejma Naturo, Lov in Ribolov

10.00 – 14.00 / razstavni prostor SV, hala B
Predstavitev Športne enote Slovenske vojske
Organizator: Ministrstvo za obrambo RS

12.00 – 13.00 / zeleni oder v hali B
Predstavitev dveh revitalizacijskih projektov – 
projekt Natura Mura in Lifeline MDD
Organizator: Zavod za varstvo narave RS

Sobota

9.00 – 12.00 / zunaj pred halo B
Pripovedovanje gozdnih zgodb  
ob tabornem ognju
Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

9.00 – 12.00 / zunaj pred halo B
Gozdna pedagogika
Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

zunaj pred halo B
Predstavitev in prikaz igranja Footgolfa
Organizator: Footgolf Pomurje

9.00 – 18.00 / razstavni prostor Elpec  
eBikes, zunaj pred halo B
Vožnja z električnimi kolesi 
Organizator: podjetje Elpec eBikes

9.00 – 18.00 / razstavni prostor KLINKA, hala B
»Športaj s KLINKO« - nagradna igra in 
preizkus v metanju na koš 
Organizator: Študentsko-mladinski klub Klinka

9.45 – 11.30 / zeleni oder v hali B
Predstavitev knjige »Zdaj je čas za 
gostoljubnost v turizmu«
Organizator: GOSTOLJUBEN.SI,  
mag. Mirjana Ivanuša Bezjak

NATURO PO KOLEDARJU IN URNIKU

13.30-14.30 / zeleni oder v hali B
Predavanje »Turizem v gozdnem prostoru in 
predstavitev vodnika v naravi«.
Organizator: Zavod za gozdove Slovenije  
in Turistična zveza Slovenije

16.00 – 17.00 / zeleni oder v hali B
Predstavitev in prikaz borilne veščine 
Shotokan karate
Organizator: Shotokan Karate Do klub  
Gornja Radgona

10.00 – 14.00 / razstavni prostor SV, hala B
Predstavitev Športne enote Slovenske vojske
Organizator: Ministrstvo za obrambo RS

11.45 – 13.00 / zeleni oder v hali B
Predstavitev 10. najboljših tematskih poti v 
obdobju 2011 – 2021 in 37 poti, ocenjevanih 
v letu 2021
Organizator: Turistična zveza Slovenije v 
sodelovanju z Zavodom za gozdove  
in Združenje Slovenia Outdoor

12.00 / zunaj pred halo B
Organiziran pohod na Piramido -  najvišji vrh 
radgonske okolice 
Organizator: FITTIME – Fit z Andrejo

13.30 – 14.00/ zeleni oder v hali B
Pomagajmo čebelam – posadimo medovite 
rastline
Predavanje: Mojca Anželjc

14.00 – 16.00 / zeleni oder v hali B
Analiza telesne sestave s profesionalnim 
merilnikom Tanita z izpisom in razlago 
rezultatov
Organizator: FITTIME – Fit z Andrejo

16.00 – 17.00 / zeleni oder v hali B
Predstavitev in prikaz borilne veščine 
Shotokan karate
Organizator: Shotokan Karate Do klub  
Gornja Radgona

Nedelja

9.00 – 12.00 / zunaj pred halo B
Pripovedovanje gozdnih zgodb  
ob tabornem ognju
Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

9.00 – 12.00 / zunaj pred halo B
Gozdna pedagogika
Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

zunaj pred halo B
Predstavitev in prikaz igranja Footgolfa
Organizator: Footgolf Pomurje

9.00 – 18.00 / razstavni prostor Elpec eBikes, 
zunaj pred halo B
Vožnja z električnimi kolesi 
Organizator: podjetje Elpec eBikes

9.00 – 10.00 / zeleni oder v hali B
Predstavitev in prikaz borilne veščine 
Shotokan karate
Organizator: Shotokan Karate Do klub  
Gornja Radgona

9.00 – 18.00 / razstavni prostor KLINKA, hala B
»Športaj s KLINKO« - nagradna igra in 
preizkus v metanju na koš 
Organizator: Študentsko-mladinski klub Klinka

10.00 – 14.00 / razstavni prostor SV, hala B
Predstavitev Športne enote Slovenske vojske
Organizator: Ministrstvo za obrambo RS

10.30 – 12.00 / zeleni oder v hali B
Predavanje »Evropske pešpoti in Evropohod«
Organizator: Komisija za evropske pešpoti, ki so 
jo ustanovile Turistična zveza Slovenije, Zavod za 
gozdove Slovenije, Planinska zveza Slovenije in 
Zveza gozdarskih društev

12.30 – 13.00 / / zeleni oder v hali B
Pomagajmo čebelam – posadimo medovite 
rastline 
Predavanje: Mojca Anželjc

13.00  – 14.00 / zeleni oder v hali B
Predstavitev in prikaz borilne veščine 
Shotokan karate
Organizator: Shotokan Karate Do klub  
Gornja Radgona



VSTOPNINA NA SEJEM

Cene enodnevnih sejemskih vstopnic

• odrasli 5,00 €
• učenci, dijaki, študenti 3,00 € 
• odrasli - skupina nad 20 oseb,
 lovci, ribiči, planinci, upokojenci 
(predložiti je treba člansko izkaznico) 4,00 €
• mladina - skupina nad 20 oseb 2,50 €

OSEBNA IZKAZNICA SEJMOV

Razstavni prostor: 13.100 m2

Število razstavljavcev: 270
Sodelujoče države: 17 
Razstavni prostor mednarodne razstave  
starodobnikov “AVTO-MOTO  
KLASIKA”: 5.000 m2

TERMIN IN KRAJ:
8. - 10. 4. 2022, Gornja Radgona

DELOVNI ČAS SEJMA:
od 9.00 do 18.00

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

Avto-Moto

Klasika

ORGANIZATOR:

Pestro dogajanje na razstavi AVTO-MOTO KLASIKA

HALA C1  - MEDNARODNA RAZSTAVA  
STARODOBNIH VOZIL “AVTO-MOTO KLASIKA”

Zveza SVS – Zveza slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil prireja razstavo 
starodobnikov, ki je največja tovrstna razstava v Sloveniji. V hali C1 bodo društva, 
ki so včlanjena v zvezo iz različnih krajev Slovenije pa tudi razstavljavci iz tujine 
postavili na ogled svoja starodobna vozila, kolesa, kolesa s pomožnim motorjem, 
motorna kolesa, osebne avtomobile, tovorna vozila, traktorje, vojaška vozila ra-
zličnih starosti in najrazličnejših znamk. Lastniki, ljubitelji starodobnikov, se zmeraj 
zelo potrudijo, da s svojo premično tehnično dediščino navdušijo obiskovalce in 
gledalce in pričarajo nostalgično razpoloženje zlasti za tiste, ki se radi spominjajo 
časov, ko so bile za marsikoga imeti avtomobil le sanje.

Na stojnici Zveze SVS v hali C1 bo možno pridobiti vse informacije o načinih ohranjanja starodobnih vozil, o pogojih za 
včlanitev novih lastnikov ter pridobitvi dokumentov za njihova starodobna vozila. 
Prikazani bodo konkretni restavratorski postopki na vozilih, ki se nahajajo v fazi obnove. Posebno skrb namenjajo mladim, 
bodočim lastnikom starodobnih vozil. Na razstavo pa seveda vljudno vabijo vse, ki jih zanima starodobna vozila in moto 
tehnika.


