
        

Srce Slovenije na sejmu AGRA v Gornji Radgoni 

 

Vabilo 

Z veseljem vam sporočamo, da se območje Srca Slovenije predstavlja tudi na 
letošnjem mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, ki 
bo potekal od 21. do 26. avgusta 2010. Na skupnem razstavnem prostoru v parku 
sejmišča bomo prisotni skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije in LAS Mislinjske 
in Dravske doline, in sicer v soboto, 21. avgusta in nedeljo, 22. avgusta 2010.    

 
AGRA bo celovito predstavila hrano ter vse, kar potrebujemo za njeno pridelavo in 

predelavo, zato je letošnji slogan sejma »Naravnost na mizo!«.  
Predstavitev območja Srca Slovenije bo potekala v okviru Lokalne akcijske skupine 

Srce Slovenije, njena rdeča nit pa bo »Kupujte, kuhajte in se prehranjujte 
lokalno, sezonsko, domače in tradicionalno«. 

 

 

Vabimo vas, da nas obiščete na razstavnem prostoru v parku sejmišča (N1) v 
soboto, 21. avgusta in nedeljo, 22. avgusta 2010! 

 Sejem AGRA je za obiskovalce vse dni odprt od 9. do 19. ure. 

 



ZABAVNO – POUČNO DOGAJANJE: 
 Srce Slovenije  

na razstavnem prostoru v parku sejmišča (N1) 

 

Sobota, 21. avgust 2010: 
� Spoznajmo območje Srca Slovenije (Jarina z.o.o.) 
� Srce Slovenije skozi zvok in sliko, Lado Jakša v živo 
� Tuhinjska dolina se predstavi – preživimo oddih v naravi in spoznajmo 

podeželske produkte za prodajo na domu (TD Tuhinjska dolina) 
� Zdrava prehrana v Termah Snovik (EKO Terme Snovik) 
� Predstavitev prireditve Dnevi narodnih noš (Agencija za turizem in podjetništvo 

Kamnik) 
� Predstavitev centra žive energije - Zdravilni gaja Tunjice z energetskimi 

točkami in Živo vodo (Zdravilni gaj Tunjice) 
� Ustvarjajmo izdelke iz čebeljega voska (delavnica) in spoznajmo medene 

izdelke (TRD Kampelc) 
� Predstavitev dejavnosti in izdelkov mizarstva Kos (Mizarstvo kos)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedelja, 22. avgust 2010: 
� Spoznajmo območje Srca Slovenije (Jarina z.o.o.) 
� Srce Slovenije skozi zvok in sliko, Lado Jakša v živo 
� Uprizoritev knajpanja in nabiraje energije skozi objemanje dreves (Društvo 

Skrinjca, Lukovica) 
� Predstavitev ponudbe gradu Bogenšperk (Javni zavod Bogenšperk) 
� Degustacija različnih vrst vina (Vinogradniško društvo ŠTUC, Šmartno pri Litiji) 
� Ustvarjajmo izdelke iz čebeljega voska (delavnica) in spoznajmo medene 

izdelke (TRD Kampelc) 
� Kako so to počeli nekoč - delavnica polstenja iz volne (Eko kmetija Na jasi) 
� Naj zadiši po Srcu Slovenije - kulinarična delavnica in ponudba domačih 

dobrot (Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik) 
� Okusi Srca Slovenije – pokušina tradicionalnih jedi Srca Slovenije (Gostilna 

Krznar) 
� Kaj se skriva v središču Slovenije - kulturna in naravna dediščina območja Vač 

in GEOSS-a (Društvo GEOSS in Družinsko gledališče Kolenc) 
� Predstavitev dejavnosti in izdelkov mizarstva Kos (Mizarstvo kos)  


