
        

Skupna predstavitev treh partnerjev na sejmu AGRA 

 

Vabilo 

Z veseljem vam sporočamo, da se na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu 
AGRA v Gornji Radgoni, ki bo potekal od 21. do 26. avgusta 2010, na skupnem 

razstavnem prostoru predstavljamo partnerji  

Zavod za gozdove Slovenije, LAS Srce Slovenije in                                       
LAS Mislinjske in Dravske doline.  

Letošnji sejem bo z več kot 1.600 razstavljavci iz skoraj 30-ih držav in s 
pričakovanimi več kot 130.000 obiskovalci ohranil sloves največjega sejma 

kmetijstva in prehrane v tem delu Evrope. AGRA bo celovito predstavila hrano ter 
vse, kar potrebujemo za njeno pridelavo in predelavo, zato je letošnji slogan 

»Naravnost na mizo!« 
 

 

Vse dni sejma se bodo predstavljali zanimivi ponudniki, zato ste na naš 
skupni razstavni prostor v park sejmišča (N1) vabljeni vsak dan od sobote do 

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

 

 



Program na razstavnem prostoru v parku sejmišča (N1): 
 
Sobota, 21. avgust 2010: 
� Predstavitev območja Srca Slovenije (Jarina z.o.o.) 
� Nastop glasbenika Lada Jakše 
� Tuhinjska dolina – oddih v naravi, predstavitev prodaje podeželskih produktov na 

domu (TD Tuhinjska dolina) 
� Zdrava prehrana v Termah Snovik (Terme Snovik) 
� Naravna in kulturna dediščina Velike planine (Velika planina d.o.o.) 
� Predstavitev prireditve Dnevi narodnih noš, nastop harmonikarjev in folkloristov 

(Agencija za turizem in podjetništvo Kamnik) 
� Predstavitev zdravilnega gaja (Zdravilni gaj Tunjice) 
� Medeni izdelki in delavnica ustvarjanja izdelkov iz čebeljega voska (TRD Kampelc) 
� Predstavitev dejavnosti in izdelkov mizarstva Kos (Mizarstvo kos)  
� Gozdna šola – vir znanja za življenje (Zavod za gozdove Slovenije) 
� Mobilna trgovina – izdelki s podeželja (LAS Mislinjske in Dravske doline) 
 
Nedelja, 22. avgust 2010: 
� Predstavitev območja Srca Slovenije (Jarina z.o.o.) 
� Nastop glasbenika Lada Jakše 
� Uprizoritev knajpanja, objemanje dreves (Društvo Skrinjca, Lukovica) 
� Predstavitev ponudbe na gradu Bogenšperk (Javni zavod Bogenšperk) 
� Degustacija različnih vrst vina (Vinogradniško društvo ŠTUC, Šmartno pri Litiji) 
� Medeni izdelki in delavnica ustvarjanja izdelkov iz čebeljega voska (TRD Kampelc) 
� Delavnica polstenja iz volne (Eko kmetija Na vasi) 
� Kulinarična delavnica (Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik) 
� Kulturna in naravna dediščina območja GEOSS (Društvo GEOSS) 
� Predstavitev dejavnosti in izdelkov mizarstva Kos (Mizarstvo kos)  
� Gozdna šola – vir znanja za življenje (Zavod za gozdove Slovenije) 
� Sekaško tekmovanje na gozdarskem poligonu (Zavod za gozdove Slovenije) 
� Razstava 50 primerkov lesov, ki rastejo v Sloveniji (Zavod za gozdove Slovenije) 
� Mobilna trgovina – izdelki s podeželja (LAS Mislinjske in Dravske doline) 
 
Ponedeljek, 23. avgust 2010: 
� Mobilna trgovina – izdelki s podeželja (LAS Mislinjske in Dravske doline) 
� Degustacija tipičnih koroških jedi (Turistična kmetija Plesnik) 
� Predstavitev zelišč in degustacija čajev (Lucija Čevnik) 
� Degustacija soka, mošta, sadnega žganja in likerjev (Sadjarska kmetija Mališnik) 
� Gozdna šola – vir znanja za življenje (Zavod za gozdove Slovenije) 
 
Torek, 24. avgust 2010: 
� Mobilna trgovina – izdelki s podeželja (LAS Mislinjske in Dravske doline) 
� Škratova dežela, varstvo otrok v Škratovem vrtcu (Družina Kragelnik in vzgojiteljice) 
� Predstavitev zelišč in degustacija čajev (Frančiška Jeromel) 
� Degustacija koroških jedi, jedi z divjačino (Kmetija in gostilna Rogina) 
� Razstava lesov (Zavod za gozdove Slovenije) 
 
Sreda, 25. avgust 2010: 
� Mobilna trgovina – izdelki s podeželja (LAS Mislinjske in Dravske doline) 
� Degustacija bučnih jedi in pijač (Tatjana Krejan Košan, avtorica knjige Pisane buče) 
� Nastop folklorne skupine in harmonikarja (Folklorna skupina Dravca, Dravograd) 
� Nastop ljudskih pevk s koroškimi ljudskimi pesmimi (Ljudske pevke Bršljanke) 
� Razstava lesov (Zavod za gozdove Slovenije) 


