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LOV, RIBOLOV, 11. Mednarodni sejem lovstva in ribištva 
NATURO, 5. Mednarodni sejem zelenega turizma in bivanja 
Gornja Radgona, 12. – 14. april 2019 
 
INFORMACIJA ZA JAVNOST 
 
14. 4. 2019 
 
SEJMI LOV, RIBOLOV IN NATURO POVEZALI Z NARAVO 
 
»Letošnji 11. mednarodni sejem LOV in RIBOLOV ter 5. mednarodni sejem zelenega turizma in bivanja 
NATURO so obiskovalcem približali vse tisto, kar potrebujemo za dejavnosti v naravi. Sporočili so jim, kaj 
moramo vedeti o sebi in naravnem okolju, da bodo aktivnosti, oddih in bivanje v naravi v korist nam in 
naravi. 
Sejmi so na preko 16.000 m2 razstavnih površin, upoštevaje še različne klube, predstavili skoraj 350 
razstavljavcev, ki so ponujali opremo, pripomočke, spretnosti, znanja in izkušnje, športne užitke, 
kulinariko, glasbo, petje, tekmovanja, družabne dogodke, stanovska srečanja, z razstavo starodobnikov 
pa ob varovanju naravne in kulturne dediščine tudi vpogled v varovanje tehnične dediščine. Seznam 
sodelujočih institucij, društev, stanovskih organizacij, razstavljavcev in strokovnih sodelavcev ter 
vsebine spremljajočih dogodkov in prireditev nas navdajajo z optimističnim pogledom v prihodnost. 
Neokrnjena narava je velik privilegij, ki ga Slovenci imamo, še toliko bolj, ker je to dobrina, ki je mnogi 
nimajo. Za tako dragoceno dobrino, kot je naravno okolje s prostoživečimi živalmi na kopnem, v vodi in v 
zraku, z naravnimi potoki, rekami, jezeri in morjem pa je potrebno skrbeti. Lovci, ribiči, okoljevarstveniki, 
ekološki kmetje to že počnejo. Na vrsti so še politika, globalno gospodarstvo in znanost. Nič nam ne 
pomaga, če vemo vse o vesolju in pravkar odkriti črni luknji, če se nam na planetu Zemlja piše črni 
scenarij. Zato se ob zaključku sejma še enkrat iskreno zahvaljujem vsem tistim, ki ste kot razstavljavci, 
ustvarjalci strokovnega in družabnega dogajanja in kot obiskovalci v Gornji Radgoni širili skupno 
poslanstvo ohranjanja naravnega okolja, zdravega bivanja in trajnostnega razvoja. Kajti narava je le ena 
in od nas vseh.« 
 

Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma ob zaključku sejmov LOV, RIBOLOV, NATURO 
 
LOV IN RIBOLOV 
 

11. Mednarodna sejma lovstva in ribištva sta od 12. do 14. aprila obiskovalce navduševala s pestro ponudbo in 
ugodnimi nakupi lovske, kinološke in ribiške opreme, s terenskimi vozili, oblačili, obutvijo ter drugimi izdelki za 
dobro počutje v naravi. Vodilne stanovske in strokovne organizacije so pripravile zanimive in poučne razstave ter 
dogajanje. Z njimi so razen ob stanovskih kolegih nagovarjale širšo javnost, še posebej pa mlade, da bi ohranili 
naravno okolje in njegove prebivalce za bodoče rodove.  
Lovska zveza Slovenije se je predstavila s sodelovanjem v Federaciji evropskih lovskih zvez – FACE in sobotnim 
»Slovenskim lovskim dnevom«. Predstavili so projekt ponovne oživitve slovenske populacije risa ter svojo bogato 
založniško dejavnost. 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je predstavilo lokalne tradicionalne dejavnosti v okviru ribištva, 
akvakulture in predelave ter usmerjalo javnost k trajnostnim izdelkom in osveščeni izbiri pri nakupih in prehrani. 
Poudarek je bil na promociji s kulinaričnimi aktivnostmi, saj so lahko obiskovalci sejma poskusili odlične sveže 
pripravljene ribje jedi. 
Ribiška zveza Slovenije je predstavila ribiške družine in njihove revirje, ribolov krapovcev in plenilk, možnosti 
ribolova na naših rekah in jezerih ter možnosti priprave ribjih jedi. 
Racoon d.o.o. je predstavil izdelke projekta »Slovenski ribiški produkt«. 
Zavod za gozdove Slovenije je osvetlil evropske projekte, v katerih je bodisi vodilni partner ali v njih aktivno 
sodeluje.  
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Slovenska zveza za sokolarstvo in zaščito ptic ujed je prikazala sožitje človeka in divjih živali tudi z živimi pticami 
ujedami. 
Prijateljstvo med človekom in psom je poosebljala Kinološka zveza Slovenije v sodelovanju z regijskimi 
kinološkimi in lovskimi kinološkimi društvi. 
Strelska zveza Slovenije je omogočila Scatt simulacijo streljanja z zračnim orožjem ter streljanje z zračnim 
orožjem na elektronsko tarčo. 
 
STROKOVEN IN DRUŽABEN LOV IN RIBOLOV 
 

Obiskovalci so lahko vsak dan uživali v predstavitvah puškarskega poklica in terenskih vozil ter v nastopih lovskih 
rogistov in pevskih zborov. V soboto je potekala Državna razstava psov vseh lovskih pasem – CAC v organizaciji 
Lovskega kinološkega društva Maribor in Kinološke zveze Slovenije. Lovci so se v velikem številu udeležili 
Slovenskega lovskega dneva, ki je v organizaciji Strokovno-znanstvenega sveta Lovske zveze Slovenije potekal 
pod naslovom Spreminjanje in izgubljanje življenjskega prostora divjadi. V nedeljo je potekalo 12. Državno 
prvenstvo in 5. Odprto mednarodno prvenstvo v oponašanju jelenjega rukanja. S strokovnim komentarjem so bile 
na osrednjem sejemske odru v petek in v nedeljo predstavljene različne pasme lovskih psov. Obiskovalci so lahko 
poskusili specialitete na tekmovanju v kuhanju lovskega golaža in ribje čorbe. Podeljena so bila priznanja za 
najboljše divjačinske salame in najboljše slovenske ribiške produkte. 
 
NATURO 
 

Mednarodni sejem zelenega turizma in bivanja NATURO je povezal ponudnike trajnostno usmerjenega turizma in 
ljubitelje aktivnega preživljanja prostega časa v naravi ter bivanja z naravo. Razstavljavci so obiskovalce povabili 
v zelene turistične destinacije, k doživetjem v naravnih zdraviliščih, k raziskovanju v krajinskih parkih, po ideje za 
pohodniške in planinske ture, k oddihu na turističnih kmetijah in k razvajanju pri kulinaričnih ponudnikih. Posebne 
pozornosti sta bila deležna projekt »Visit Pomurje« ter rekreacijska in turistična raba gozdov. Predstavljena je bila 
uporaba naravnih materialov za bivanje. 
 
SEJEM ZA PRONICLJIVO IN DRUŽABNO NATURO 
 

Stroko in najširšo javnost so vabili aktualni strokovni posveti in poljudna predavanja. Zavod za gozdove Slovenije 
je za obiskovalce pripravil predstavitve meditacije v gozdnem prostoru, pripovedovanje gozdnih zgodb ob 
tabornem ognju in delavnice gozdne pedagogike. V petek in v soboto so gostili posvet na temo trajnostnega 
turizma in rekreacije v gozdu. EKOCI – Eko civilna iniciativa Slovenije je organizirala strokovno srečanje o setvi, 
žetvi in uporabnosti različnih sort industrijske konoplje. Sejemsko ponudbo je obogatila Tržnica NATURO s 
prodajo domačih, naravnih pridelkov, prehranskih izdelkov in naravne kozmetike.  
Obiskovalce so razgibale atraktivne, dinamične predstavitve naravne rekreacije. Adrenalina željni so se lahko 
preizkusili v plezanju na umetni plezalni steni, tisti bolj umirjeni pa v pravilni telesni drži s priporočljivimi vajami. Za 
prve in druge so bile zanimive demonstracije pravilne nordijske hoje, borilnih veščin in streljanje s trenažerjem. 
 
OB OHRANJANJU NARAVNE TUDI SKRB ZA TEHNIČNO DEDIŠČINO 
 

Sejme LOV, RIBOLOV in NATURO je spremljala mednarodna razstava starodobnikov »AVTO-MOTO KLASIKA«, 
prireditev razstavnega in prodajnega značaja, posvečena vsem vrstam starodobnega transporta in starodobne 
tehnike. Organizirala jo je SVS - Zveza slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil v sodelovanju s Pomurskim 
sejmom. 
 
SEJMA LOV IN RIBOLOV 2019 V ŠTEVILKAH: 
Razstavni prostor skupaj - m2  9.300 
*razstavne hale    6.800 
*zunanji prostor    2.500 
Število razstavljavcev     160 
*domači razstavljavci     113 
*tuji razstavljavci        47 
Sodelujoče države      12 
Neposredni razstavljavci: Slovenija, Avstrija, Češka, Hrvaška, Italija, Madžarska, Slovaška, Srbija 
  

SEJEM NATURO 2019 V ŠTEVILKAH: 
Razstavni prostor skupaj – 1.700 m2 
Število razstavljavcev – 135 
Število sodelujočih držav – 4 
Sodelujoče države – Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Madžarska 
Razstavni prostor mednarodne razstave starodobnikov "AVTO-MOTO KLASIKA" – 5.000 m2 

 
Skupno število obiskovalcev: 14.000 
________________________ 
Podrobnejše informacije: 
Jana Dimec, projektni vodja sejma LOV, telefon: +386 2/5642 108, e-pošta: jana.dimec@pomurski-sejem.si 
Vesna Dajčman, projektni vodja sejma NATURO, telefon: +386 2/5642 118, e-pošta: vesna@pomurski-sejem.si 
Miran Mate, odnosi z javnostmi, telefon +386 41 263 107, e-pošta: miran.mate@pomurski-sejem.si  
Osvežene informacije: www.pomurski-sejem.si  

mailto:jana.dimec@pomurski-sejem.si
mailto:vesna@pomurski-sejem.si
mailto:miran.mate@pomurski-sejem.si
http://www.pomurski-sejem.si/

