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Številne novosti  
na letošnjih sejmih
Na vseh treh slovenskih sejmiščih, Celjskem sejmu, Gospodarskem 
razstavišču in Pomurskem sejmu, pripravljajo številne priložnosti in 
novosti tako za razstavljavce kot obiskovalce.  
Barbara Perko

Pred celjskim sejmiščem je pestro leto, saj se bosta 
odvila dva izmed bienalnih sejmov. Mednarodni indu-
strijski sejem, ki je največji in najpomembnejši sejem 
s področja strojegradnje, orodjarstva, varjenja in 
rezanja v jugovzhodni Evropi, bo letos potekal med 9. 
in 12. aprilom. Predstavljala se bodo področja Forma 
tool, varjenje in rezanje, materiali in komponente ter 
napredne tehnologije. Že maja mu bo sledil sejemski 
trojček Avto in vzdrževanje, Gospodarska vozila in 
logistika ter Moto boom. Predstavljene bodo novosti 
s področja avtoservisne dejavnosti in avtomobilizma, 
trendi gospodarskih in dostavnih vozil, opreme ter 
učinkovitih logističnih rešitev. Pravo poslastico pa 
bodo pripravili tudi za ljubitelje motociklizma. 

Konec januarja je potekal strokovni sejem kmetij-
ske in gozdarske mehanizacije Agritech, ki je bil pri 
nas novost. Mehanizacija je bila razstavljena v šestih 
pokritih dvoranah, sejem pa je v petih dneh obiskalo 
kar 20.000 ljudi. 

Marca se bo odvil sklop šestih sejmov, ki jih obisko-
valci lahko vse obiščejo z eno vstopnico. Med 15. in 
17. marcem bodo sejmi Flora, Altermed, Kulinart in 

Festival kave Slovenija, od 16. do 17. marca pa bosta 
na vrsti sejma Poroka in Api Slovenija. Altermed je 
sejem alternativne in komplementarne medicine, 
naravnih izdelkov in zdrave prehrane. Na sejmu 
Poroka bodo vse za najlepši dan našli zaljubljeni, na 
Flori bo predstavljeno vse za vrt, dom in okolico. Na 
Kulinartu se bo vse vrtelo okoli kulinaričnih užitkov, 
na Festivalu kave Slovenija pa bo predstavljen celoten 
postopek pridelave in priprave kave. Ob tem bo 

Na celjskem 
sejmišču so zadnja 

leta precej vložili 
v infrastrukturo in 

v celoti prenovili 
kongresni center,  

modernizirali 
infrastrukturo 

sejemskih dvoran in 
se tako postavili ob 

bok veliki sejmiščem 
v tujini.
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potekal tudi največji čebelarski dogodek v Evropi – 
sejem ApiSlovenija.

Že tradicionalno se bo septembra odvil tokrat 
52. MOS. Na sejmu se vsako leto predstavlja več 
kot 800 neposrednih in 1.400 zastopanih razstav-
ljavcev, obišče pa ga več kot 100.000 obiskovalcev. 
MOS pokriva pet področij, in sicer MOS Dom – vse za 
gradnjo in obnovo doma, MOS Turizem – kamping in 
karavaning, destinacije in kulinarika, MOS Tehnika – 
oprema in orodja za podjetja in domače mojstre, MOS 
B2B – poslovne storitve in poslovne priložnosti v tujini 
ter MOS Plus – izdelki široke potrošnje. Sejem sprem-
ljajo predavanja, dogodki in delavnice s posameznih 
področij. Letos bo država partnerica Črna gora. 

Konec leta sledi še tradicionalno najbolj vroč sejem 
daleč naokoli, sLOVErotika, na katerem se zvrsti lepo 
število erotičnih šovov.

Prvič tudi Dnevi medgeneracijskega sodelovanja

Na Gospodarskem razstavišču (GR) se letno zvrsti 
približno dvajset sejmov. Od 30. januarja do 2. 
februarja je potekala osrednja turistična sejemska 
prireditev, jubilejni 30. Alpe-Adria za zeleni aktivni 
turizem ter kot novost kamping in karavaning. 
Ponudbo prek 330 turističnih ponudnikov iz 10 držav 
si je ogledalo kar 20.000 ljudi. 

Marca bo potekal največji sejem glede na 
razstavne površine ter število razstavljavcev in 

Gospodarsko 
razstavišče 
ima na voljo 20 
večnamenskih 
dvoran, ki sprejmejo 
od nekaj deset do 
2.200 udeležencev.
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Sejem Dom
Mednarodni sejem graditeljstva
5. 3.–10. 3. 2019 | www.sejemdom.si

Ambient Ljubljana
Pohištveni sejem
6. 11.–10. 11. 2019 | www.pohistveni-sejem.si

Dnevi medgeneracijskega  
sožitja
Prireditev za druženje in izmenjavo znanja, izkušenj 

in idej med različnimi generacijami
14. 5.–16. 5. 2019 | www.medgeneracijsko-sozitje.si

Dom plus
Sejem stavbnega pohištva, ogrevalne  

in hladilne tehnike, montažnih hiš, varovanja  

ter urejanja okolice

6. 11.–10. 11. 2019 | www.sejemdom.plus

Narava-zdravje
Sejem ponudbe za zdravo življenje
23. 10.–26. 10. 2019 | www.narava-zdravje.si

Alpe-Adria
Mednarodni sejem za zeleni in aktivni turizem
29. 1.–1. 2. 2020 | www.alpeadria.si

Gospodarsko razstavišče

Prizorišče odličnih zgodb. Z vami že 65 let!
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obiskovalcev na GR, 58. Dom s področja graditeljstva. 
Na 20.000 kvadratnih metrih razstavnih površin se 
bo predstavilo prek 500 podjetij iz več kot 30 držav. 
Tokrat bosta v ospredju trajnostna gradnja in celovita 
energetska prenova stavb. Obiskovalci bodo lahko 

videli novosti in zadnje trende razstavljavcev s podro-
čij gradbeništva in stavbnega pohištva, ogrevalne 
in hladilne tehnike, notranje opreme, varovanja in 
urejanja okolice. 

Letošnja novost so Dnevi medgeneracijskega 
sodelovanja, ki bodo potekali od 14. do 16. maja in 
jih GR organizira skupaj z Zvezo društev upokojen-
cev Slovenije (ZDUS) oz. z Medgeneracijsko koalicijo 
MeKoS, ki jo sestavljajo ZDUS, Dijaška organizacija 
Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in 
Mladinski svet Slovenije. Prireditev, ki je namenjena 
predstavnikom vseh generacij, bo vsebovala bogat 
kulturni program in izobraževalne vsebine. Glavna 
tema je trg dela in upokojevanje.   

Septembra se bo odvil 2. ART Expo Ljubljana, na 
katerem se bo med 12. in 16. septembrom predsta-
vilo veliko prodornih, talentiranih slovenskih in tujih 
umetnikov, galerij, podjetij, organizacij in veleposlani-
štev. Na največjem tovrstnem dogodku pri nas v petih 
dneh pričakujejo okoli 10.000 obiskovalcev. 

Oktobra je čas za 50. Sejem Narava-zdravje z vsebi-
nami s področij zdravega življenjskega sloga. Ekipa 
sejma pripravlja ob jubileju veliko vsebinskih osveži-
tev tem, kot so Prehrana, Zdravje, Gibanje, Naravna 
kozmetika in wellness ter Zeleno sobivanje. Sejem 
je obogaten s številnimi delavnicami, svetovanji in 
predavanji. Letos bo potekal od 23. do 26. oktobra.
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Z eno vstopnico bodo obiskovalci lahko od 6. do 
10. novembra obiskali sejma, ki bosta potekala pod 
sloganom Vse za dom! Sejem Ambient Ljubljana 
bo tokrat potekal že tridesetič, spremljal pa ga bo 
še sejem Dom Plus s ponudbo stavbnega pohištva, 
ogrevalne, hladilne tehnike in montažnih hiš. Na voljo 
bodo predavanja, strokovni posveti in brezplačno 
svetovanje – od arhitekturnega do nasvetov glede 
prenove.  

Čez leto se na GR odvijajo tudi prireditve drugih 
organizatorjev, kot so na primer Informativa, Arena 
mladih, smučarski sejem Snežinka in sejem Tečem. 
V organizaciji zunanjega partnerja ICM pa se odvijajo 
tudi poslovni sejmi. 

Na sejmu Naturo o sonaravnem bivanju

Pomurski sejem letos v dveh terminih pripravlja štiri 
sejme. Prvi vrhunec bo aprila, ko se bosta med 12. in 
14. aprilom odvila Mednarodni sejem lovstva in ribištva 
ter Mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi. 
Glavni poudarki na prvem bodo varovanje narave, 
sožitje narave in človeka, doživljajski turizem in izobra-
ževanje mladih. Vrhunec strokovnega druženja bo 11. 
Slovenski lovski dan, namenjen ozaveščanju javnosti o 
pomenu lova, lovstva in trajnostne rabe naravnih virov. 

Sočasno s sejmom lovstva in ribištva bo sejem 
Naturo ljubiteljem narave in naravnega ponujal zami-
sli, opremo, izdelke in napotke za potepe in dejavnosti 

v neokrnjenem okolju. Predstavljene bodo zelene 
turistične destinacije, trajnostno usmerjena ponudba 
ter ideje za aktivne počitnice ali izlete v naravi. Novost 
bo obogatitev razstavnega programa s predstavitvijo 
sonaravnega bivanja, v okviru česar bodo na voljo 
prikazi naravne gradnje, opreme za dom, vrtnarje-
nja in urejanja okolice. Predstavila se bodo številna 
regijska in lokalna turistična društva, Planinska 
zveza Slovenije in vrhunski športniki Športne 
enote Slovenske vojske. Sočasno bo tudi razstava 
Avto-moto-klasika, posvečena varovanju tehnične 
dediščine in starodobnemu transportu.

Med 24 in 29. avgustom bo potekal 57. Mednarodni 
kmetijsko živilski sejem Agra, na katerem pričakujejo 
več kot 1.800 razstavljavcev. Letos bodo poudarki 
na digitalnem in preciznem kmetijstvu, digitaliza-
ciji v agroživilstvu in drugih novih tehnologijah, na 
mednarodnem gospodarskem sodelovanju, gene-
racijski pomladitvi, hrani iz naše bližine, ekološkem 
kmetijstvu in krožnem gospodarstvu. Sejem bodo 
spremljale strokovne razstave avtohtonih pasem 
domačih živali, vzorčni nasadi tradicionalnih sort 
kmetijskih rastlin ter številne praktične delavnice. 

Letos bodo pripravili tudi šest strokovnih medna-
rodnih ocenjevanj, mesa in mesnih izdelkov, mleka in 
mlečnih izdelkov, sadnih sokov, brezalkoholnih pijač 
in embaliranih vod, vina, medu ter kmetijske mehani-
zacije in opreme. gg

V okviru sejma 
Naturo bodo na voljo 
prikazi naravne 
gradnje, opreme za 
dom, vrtnarjenja in 
urejanja okolice.

Pomurski sejem za  
Pomurski sejem, d.d.
Cesta na stadion 2
9250 Gornja Radgona
www.pomurski-sejem.si

Tel.: 02/ 5642 116
Fax: 02/ 5642 160
E-mail: info@pomurski-sejem.si

Mednarodni 
sejem lovstva

Mednarodni 
sejem ribištva

Mednarodni sejem  
zelenega turizma  

in bivanja

Mednarodni

24. - 29. 8. 2019

12. - 14. 4. 2019 Mednarodna ocenjevanja 

kakovosti 2019

40. mednarodno ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov

4.–7. junij 2019

 
in embaliranih vod
18. junij 2019

14.–18. julij 2019

6. avgust 2019

39. mednarodno ocenjevanje kmetijske  
mehanizacije in opreme
22.–23. avgust 2019


