
 

ČEBELARSKE VSEBINE NA SEJMU AGRA 
 

 

Obveščamo vas, da bomo na 55. mednarodno kmetijsko – živilskem sejmu 
AGRA v Gornji Radgoni sodelovali tudi čebelarji. Sejem bo odprt od 26. – 31. 

08. 2017. 
 

Vse dni sejma bo imela Čebelarska zveza Slovenije, v sklopu Javne svetovalne 

službe v čebelarstvu in predstavitve Shem kakovosti medu v HALI A (prostor 

129 in 129 a) svoja razstavna prostora. Tako bodo potekale degustacija čebeljih 
pridelkov in izdelkov, zanimivo bo tudi najmlajšim obiskovalcem. Javna 
svetovalna služba v čebelarstvu skupaj z Vrtcem Manka Golarja iz Gornje 

Radgone na razstavnem prostoru organizira delavnice za otroke na temo 
čebelarstva. Obiskovalci bodo na omenjenem prostoru lahko prejeli koristne 

informacije na čebelarsko tematiko. Na sejmu se bodo predstavili tudi 
čebelarji Čebelarske zveze društev Pomurja. V sklopu projekta promocije 
evropskih shem kakovosti Enjoy it's from Europe bodo predstavljene sheme 

kakovosti medu iz Slovenije: Slovenski med z zaščiteno geografsko 
označbo, Kočevski gozdni med in Kraški med. V nedeljo bo na sejmu možno 

kupiti tudi čebelarska oblačila za prosti čas. 

 
V nedeljo, 27. 08. 2017 je organiziran dan čebelarjev, s sledečim 
zanimivim programom: 

 
Ura Dogodek Organizator Prostor* 

10.00 – 

11.00 

Svečana razglasitev rezultatov in 
podelitev priznanj ocenjevanja 

medu z mednarodno udeležbo  

 
Pomurski 

sejem d.d. 

Dvorana 1 

11.15 – 

12.30 

Strokovna razprava ČZS, JSSČ o 

sistematičnem mentorskem 
vodenju čebelarjev začetnikov v 
čebelarskih društvih (Sodelovali 

bodo: Branko Bratinščak - ČZD Pomurja, 

Vlado Vogrinec - ČZD Maribor, Brane 

Borštnik - ČD Velike Lašče, Marko Borko 

- ČZS) 

 

 
 
 

 
ČZS, JSSČ 

Dvorana 2 

12.30 – 
13.45 

Strokovna razprava: Pomen 
sejanja sončnic, projekt »Kar 

sejemo, to žanjemo« z ogledom 
nasada sončnic in z okušanjem 

dobrot iz semen sončnic 
(Sodelovali bodo: Janez Vencelj – 

podpredsednik ČZS, predstavnik MKGP, 

doc. dr. Darja Kocjan Ačko – Biotehniška 

fakulteta, predstavnik Semenarne 

Ljubljana, predstavnik Žita, Franc Jakič 

– Biotehniška šola Rakičan.) 

 
 

ČZS, JSSČ 

Dvorana 2 

14.00 – 
15.00 

Predstavitev knjige Brez čebel ni 
življenja, Slovenija zgled celemu 

svetu na področju čebelarstva 
(Sodelovali bodo: Noč Boštjan, dr. Peter 

Kozmus, Karolina Vertačnik, mag. Dejan 

 
 

MKGP 

Hala A, 
razstavni 

prostor 
MKGP 



 
Židan in predsednik Apimondie Phillip 

McCabe) 

* Na naslednji strani se nahaja načrt prostorov sejmišča, na katerem so označeni prostori, v 
katerih bodo potekali gornji dogodki. 

 

 

Odpiralni čas sejma za obiskovalce je od 9.00 do 18.00 ure. Parkiranje je 
brezplačno! 

 
Več informacij lahko pridobite na sledeči spletni strani: 

http://www.pomurski-sejem.si/index.php/sl/agra/o-sejmu  
 
Vljudno vabljeni, da nas obiščete na sejmu AGRA v Gornji Radgoni! 
 

 

       Lidija Senič l.r. 

Vodja služb ČZS 

http://www.pomurski-sejem.si/index.php/sl/agra/o-sejmu


 

 

 

Razstavni prostor ČZS, 

JSSČ, ČZDP in MKGP 

 

Dvorana 1 in 2 


