
Program strokovnih 
in spremljajočih prireditev

22. - 24. 9. 2016
Gornja Radgona

6. mednaRodni sejem 
obrambe, varNoSTI, 
zaščite in reševanja



Vstopite v zavezništvo zaupanja! 
Na sejmu SOBRA 2016 se oborožite z znanjem in opremo za obrambo 
in samoobrambo, za varovanje svojega premoženja ter zaščito in 
reševanje pri naravnih in drugih nesrečah! 

Izdelke, namenjene poklicnim, prostovoljnim organizacijam in vsem, 
ki želite poskrbeti za svojo in varnost vaših bližnjih, predstavlja 100 
razstavljavcev iz 10-ih držav. 

S strokovnimi razstavami, posveti in nasveti vam bodo priskočili na 
pomoč Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Slovenska vojska, 
Policija, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Gasilska 
zveza Slovenije. 

Osebno in družbeno koristna družabnost
Vsak sejemski dan se lahko preizkušate v spretnosti streljanja z 
zračno puško, v streljanju z različnimi simulatorji ter v varni vožnji na 
simulatorju vožnje z motornim kolesom. 

Ogledate si lahko nastope vojaške Garde, predstavitve spretnosti, 
opreme in znanja slovenskih vojakov ter nastope Športne enote 
Slovenske vojske. 

Zapeljete se lahko s pravimi vojaškimi vozili in poskusite enolončnice 
iz vojaškega kotla.

Spremljate lahko spretnostne vožnje policistov z motorji, njihovo delo 
s službenimi psi ter dovolite, da vas poučijo o samoobrambi.

Sprostite se lahko ob nastopih Orkestra Slovenske vojske in 
Policijskega orkestra. 

Najmlajše vabita otroška kotička na razstavnem prostoru Policije ter 
razstavnem prostoru Uprave RS za zaščito in reševanje, v petek pa tudi 
lutkovna predstava.

Tako mlajše kot malo manj mlade bo v petek navdušila mednarodna 
gasilska vaja »Povezani v pomoč« ter v soboto atraktivna vaja 
policijskega helikopterja in policijske gorske enote.

Na voljo so vam zanimivi strokovni posveti in tisočeri koristni nasveti..

Obilo pa je tudi priložnosti za vašo novo poklicno in karierno pot.

Poslovne predstavitve
Proizvajalci in zastopniki proizvajalcev iz Slovenije in gostujočih držav 
ponujajo najsodobnejšo oborožitev, transportna sredstva, elektronsko 
in optično opremo, informacijsko, komunikacijsko in laboratorijsko 
tehniko, pripomočke za usposabljanje, izdelke za preskrbo in prehrano. 
Na voljo so oprema za osebno zaščito, oblačila, obutev, medicinski 
in sanitetni material, prehranski paketi, pripomočki za reševanje ob 
poplavi, požaru in potresu, protivlomna zaščita in alarmni sistemi, 
gasilska ter reševalna vozila in oprema, pripomočki za orientacijo pa 
tudi oprema za prvo pomoč in varstvo pri delu.

Obramba
PreDStavitev SLOvenSKe vOjSKe

Slovenska vojska bo na sejmu SOBRA 2016 predstavila specialnosti, 
ki so predpogoj za zaposlitev in možnosti izgradnje kariere ter tako 
posameznikom in širši slovenski javnosti približala možnost zaposlitve 
v Slovenski vojski. Pripadniki Slovenske vojske bodo obiskovalcem 
na delovnih točkah do potankosti razložili in predstavili specialnosti 
v svojih enotah ter z veseljem odgovarjali na zastavljena vprašanja. 
Prikazali bodo oborožitev in opremo pripadnikov različnih specialnosti. 
Predstavljena bo možna karierna pot v času zaposlitve v Slovenski 
vojski, tako v poklicu poklicnega vojaka, kot tudi podčastnika in 
častnika. Predstavitev SV bo potekala v treh sklopih: kot statične 
predstavitve na prostoru Z1 pred halo A, kot dinamične predstavitve 
v obliki reakcij poklicnega vojaka v določenih taktičnih situacijah na 
Osrednjem poligonu in kot obsejemska aktivnost. V tem sklopu bodo 
lahko obiskovalci na različnih lokacijah spremljali nastope Orkestra 
Slovenske vojske, Garde ter Športne enote ter se preizkusili v streljanju 
z zračno puško in vožnjo z vojaškimi vozili. 

Seznanitve vOjašKiH OBvezniKOv z vOjašKO 
DOLŽnOStjO

Uprava za obrambo Maribor bo 22. in 23. na sejmu izvedla seznanitve 
vojaških obveznikov letnika rojstva 1998 iz območja Pomurja in 
Podravja. Povabljenih bo 1802 vojaških obveznikov. Seznanitev se bo 
izvajala v hali B, s pričetkom ob 10. uri. Seznanjeni bodo z dolžnostmi in 
pravicami po zakonu o vojaški dolžnost ter z možnosti prostovoljnega 
vključevanja v Slovensko vojsko. 

Varnost
PreDSTavITev DeLa IN oPreme PoLICISTov 

Policija bo na svojem razstavnem prostoru v hali A in na zunanji 
ploščadi predstavila: splošne policijske naloge, varnost cestnega 
prometa, varovanje državne meje, delo kriminalistične policije in 
policijske forenzike, varovanje oseb, delo policije na vodah, specialno 
enoto, službene pse in konje, delo letalske policijske enote, zgodovino 
Policije in druge zanimive vsebine. Pripravili so tudi poseben kotiček 
»Policija za otroke«. V Hali A se bodo vrstili glasbeni nastopi seksteta 
in kvarteta Policijskega orkestra ter prikazi praktičnega izvajanja 
policijskega postopka in samoobrambe z različnimi rekviziti. Policisti 
inštruktorji bodo svetovali obiskovalcem tudi glede uporabe različnih 
samoobrambnih tehnik. Svoje spretnosti pa lahko obiskovalci vse tri 
dni preizkusite tudi na simulatorju vožnje z motornim kolesom. Na 
osrednjem poligonu bodo vsak dan svoje delo predstavili vodniki 
službenih psov, zadnji dan sejma pa si lahko na osrednjem poligonu 
ogledate tudi atraktivno vajo policijskega helikopterja in policijske 
gorske enote.



četrteK, 22. 9. 2016

9.00 - 18.00 / hala A, razstavni prostor Slovenske vojske
Streljanje z zračno puško

9.00 - 18.00 / hala A, razstavni prostor Policije
Preizkus vožnje na simulatorju vožnje motornega kolesa za obiskovalce

9.00 - 18.00 / hala A, razstavni prostor Slovenske vojske
Statične predstavitve enot in poklicev Slovenske vojske

9.00 - 18.00 / hala A2, razstavni prostor Uprave RS za zaščito in 
reševanje
Predstavitve dejavnosti Uprave RS za zaščito in reševanje, CZ ter 
drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč

9.00 - 18.00 / razstavni prostor Uprave RS za zaščito in reševanje 
pred halo A2
Statične predstavitve opreme enot in služb CZ ter drugih operativnih 
sestavov za zaščito, reševanje in pomoč

9.00 - 18.00 / hala A2, testno strelišče podjetja Proarmis
Preizkus streljanja za obiskovalce z zračnim orožjem in s simulatorji

10.00 / pred upravno stavbo Pomurskega sejma 
Odprtje 6. Mednarodnega sejma obrambe, varovanja, zaščite in 
reševanja ob nastopu Orkestra Slovenske vojske
Slavnostna govornica: Ministrica za obrambo, Andreja Katič

10.00 - 17.00 / hala A, razstavni prostor Policije
Več prikazov praktičnega policijskega postopka in samoobrambe

10.00 - 15.00 / zunanji prostor pri hali B
Kuhanje »Bograča« za pripadnike Slovenske vojske, ki bodo angažirani 
na sejmu soBRa 

10.45 - 11.00 / osrednji poligon
Predstavitev Garde s posebnimi postrojitvenimi pravili 

10.00 - 17.00 / zunanji prostor Z1 pred halo A
Več prikazov spretnostne vožnje policista motorista

11.00 - 14.00 / hala A, razstavni prostor Policije 
Nastopi seksteta Policijskega orkestra

11.00 - 11.50 / osrednji poligon
Dinamične predstavitve enot Slovenske vojske

11.50 - 12.15 / osrednji poligon 
Predstavitev dela vodnikov službenih psov Policije

12.00 - 18.00 / zunanji prostor pri hali B
Predstavitev Športne enote Slovenske vojske (ŠPE) z drobnimi 
rekviziti 

12.15 - 12.55 / osrednji poligon
Nastop Orkestra Slovenske vojske in mažoretk Bakovci

Zaščita in reševanje
PreDStavitev GaSiLSKe zveze SLOvenije

Slovensko gasilstvo temelji na prostovoljnem gasilstvu, saj so le v večjih 
mestih ustanovljene poklicne gasilske enote. Danes se v Gasilsko 
zvezo Slovenije združuje preko 120 gasilskih zvez,1.348 prostovoljnih 
gasilskih društev, v katerih deluje več kot 162.000 članov, od tega 
kar 25% mladih in 23% članic. Skoraj 40.000 operativnih gasilcev 
je usposobljenih in razporejenih v operativne gasilske enote, ki 
zagotavljajo visoko operativno pripravljenost za zaščito in reševanje v 
primeru požarov ter naravnih in drugih nesreč.
Na razstavnem prostoru Gasilske zveze Slovenije bo predstavljena 
zgodovina slovenskega gasilstva ter organiziranost in dejavnost. Poseben 
poudarek bo na usposabljanju in gasilskih tekmovanjih. Predstavljeni 
bodo tudi podatki o intervencijah ter zadnje večje intervencije. 
Obiskovalci bodo lahko spoznali gasilsko uniformo, delovno obleko 
ter čine in oznake, ki se uporabljajo v gasilski organizaciji. 
Na sejmu bodo svojo dejavnost in opremo predstavili tudi domači 
gasilci iz GZ Gornja Radgona, ki bodo izvedli tudi Mednarodno gasilsko 
vajo »Povezani v pomoč«.

PreDStavitev UPrave rS za zaščitO in reševanje

Uprava RS za zaščito in reševanje bo na razstavnem prostoru v hali 
A2 in prostoru pred njo predstavila svojo organiziranost in glavne 
dejavnosti, med drugim s področja ocenjevanja škod po naravnih in 
drugih nesrečah, sistem opazovanja, obveščanja in javnega alarmiranja, 
informacijsko-komunikacijski sistem, usposabljanja, področje osebne 
in vzajemne zaščite, raziskave in razvoj, ter mednarodno sodelovanje.
Obiskovalci se bodo lahko podrobneje seznanili z dejavnostmi in 
opremo enot, služb in organov Civilne zaščite ter drugih operativnih 
sestavov društev in nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri nalogah 
zaščite, reševanja in pomoči.
Izvajale se bodo promocijske aktivnosti povezane z varstvom pred 
naravnimi in drugimi nesrečami za predšolsko in šolsko mladino, 
programom informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske 
in šolske mladine za osebno in vzajemno zaščito ter preventivno 
akcijo »Delujmo preventivno«, ki bo potekala v oktobru – »mesecu 
požarne varnosti«. V sklopu tega bo pripravljen otroški kotiček ter 
kviz za najmlajše obiskovalce sejma. Za predšolske in osnovnošolske 
otroke prve triade bosta drugi dan sejma v dvorani 5 organizirani dve 
brezplačni lutkovni predstavi "Pikec Ježek in Gasilko Jež", v izvedbi 
lutkovnega gledališča Fru-Fru.
Prav tako se bodo izvajale promocijske aktivnosti na temo obmejnega 
sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
ter sejemski obisk tujih strokovnih delavcev iz obmejnih županij in 
dežel Madžarske, Hrvaške, Italije in Avstrije.



9.00 - 18.00 / hala A, razstavni prostor Slovenske vojske
Streljanje z zračno puško

9.00 - 18.00 / hala A, razstavni prostor Slovenske vojske
Statične predstavitve enot in poklicev Slovenske vojske 

9.00 - 18.00 / hala A, razstavni prostor Policije
Preizkus vožnje na simulatorju vožnje motornega kolesa za obiskovalce

9.00 - 18.00 / hala A2, razstavni prostor Uprave RS za zaščito in 
reševanje
Predstavitve dejavnosti Uprave RS za zaščito in reševanje, CZ ter 
drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč

9.00 - 18.00 / razstavni prostor Uprave RS za zaščito in reševanje 
pred halo A2
Statične predstavitve opreme enot in služb CZ ter drugih operativnih 
sestavov za zaščito, reševanje in pomoč

9.00 - 18.00 / hala A2, testno strelišče podjetja Proarmis
Preizkus streljanja za obiskovalce z zračnim orožjem in s simulatorji 

10.00 - 17.00 / hala A, razstavni prostor Policije
Več prikazov praktičnega policijskega postopka in samoobrambe

10.00 - 17.00 / zunanji prostor Z1 pred halo A
Več prikazov spretnostne vožnje policista motorista

10.00 - 15.00 / zunanji prostor pri hali B
Kuhanje »Bograča« za pripadnike Slovenske vojske, ki bodo angažirani 
na sejmu soBRa 

10.00 - 10.35 / dvorana 5
Lutkovna predstava »Pikec Ježek in Gasilko Jež« v izvedbi lutkovnega 
gledališča FRU-FRU, za otroke od 4 do 10 let
Organizator: Uprava RS za zaščito in reševanje

10.45 - 11.00 / osrednji poligon
Predstavitev Garde s posebnimi postrojitvenimi pravili

11.00 - 11.50 / osrednji poligon 
Dinamične predstavitve enot Slovenske vojske

11.30 - 12.05 / dvorana 5
Lutkovna predstava »Pikec Ježek in Gasilko Jež« v izvedbi lutkovnega 
gledališča FRU-FRU, za otroke od 4 do 10 let

Organizator: Uprava RS za zaščito in reševanje

11.50 - 12.15 / osrednji poligon
Predstavitev dela vodnikov službenih psov Policije

12.00 - 18.00 / zunanji prostor pri hali B
Predstavitev Športne enote Slovenske vojske (ŠPE) z drobnimi 
rekviziti 

12.15 - 12.55 / osrednji poligon
Nastop širšega sestava Policijskega orkestra s koračnicami

PeTeK, 23. 9. 2016

12.55 - 14.30 / osrednji poligon 
Vožnja z vojaškimi vozili Slovenske vojske

14.00 - 15.00 / zunanji prostor pri hali B
Degustacija »Bograča« Slovenske vojske za obiskovalce

14.00 - 15.30 / dvorana 1
Okrogla miza: Sodelovanje obrambnega sistema s slovenskim 
gospodarstvom in znanstveno raziskovalnimi inštitucijami

Moderator: mag. Jože Renar, Gospodarsko interesno združenje - Grozd 
obrambne industrije Slovenije (GIZ GOIS)
Vsebina:
• Uvodni nagovor, ga. Andreja Katič, Ministrica za obrambo 
• Informacija o slovenski obrambni industriji, mag Jože Renar, GIZ GOIS;
• Pomen obrambnih naročil za slovensko gospodarstvo in primeri dobre  
 prakse, mag Željko Kralj, generalni direktor, Direktorat za logistiko;
• Razvojna vloga Ministrstva za obrambo do gospodarstva in znanstvenih  
 inštitucij, dr. Larisa Pograjc, vodja Oddelka za vojaško tehnologijo,  
 raziskave in razvoj, Direktorat za logistiko;
• Mednarodne aktivnosti MORS na obrambno tehničnem področju,  
 g. Gorazd Vidrih, Direktorat za logistiko;
• Pomen sodelovanja gospodarstva in znanstvenih inštitucij z obrambnim  
 sistemom, primeri dobre prakse:
- Comtrade d.o.o. NATO projekt AGS, ga. Brigita Kastelic
- C - Astral d.o.o. brezpilotna letala, g. Uroš Kravos
- Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, dr. Ivan Prebil
- Sodelovanja obrambne industrije Avstrije z avstrijskim obrambnim  
 sistemom, mag. Petra Paminger, WKO ARGE

Organizatorja: Gospodarsko interesno združenje - Grozd obrambne 
industrije Slovenije (GIZ GOIS) in MORS, Direktorat za logistiko

14.30 - 14.45 / zunanji prostor od vhoda na sejmišče do osrednjega 
poligona 
Orkester Slovenske vojske v koračnici, igranje v hoji od vhoda na 
sejem do Osrednjega poligona, kjer zaigrajo še nekaj koračnic

14.45 - 15.00 / osrednji poligon
Predstavitev Garde s posebnimi postrojitvenimi pravili

15.00 - 15.50 / osrednji poligon
Dinamične predstavitve enot Slovenske vojske

15.50 - 16.15 / osrednji poligon 
Predstavitev dela vodnikov službenih psov Policije

16.15 - 17.45 / osrednji poligon
Vožnja z vojaškimi vozili Slovenske vojske 



SoboTa, 24. 9. 2016

9.00 - 17.00 / hala A, športno strelišče Slovenske vojske
Streljanje z zračno puško

9.00 - 17.00 / zunanji prostor Z1 pred halo A
Statične predstavitve enot in poklicev Slovenske vojske

9.00 - 17.00 / hala A, razstavni prostor Policije
Preizkus vožnje na simulatorju vožnje motornega kolesa za obiskovalce

9.00 - 17.00 / hala A2, razstavni prostor Uprave RS za zaščito in 
reševanje
Predstavitve dejavnosti Uprave RS za zaščito in reševanje, CZ ter 
drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč

9.00 - 17.00 / razstavni prostor Uprave RS za zaščito in reševanje 
pred halo A2
Statične predstavitve opreme enot in služb CZ ter drugih operativnih 
sestavov za zaščito, reševanje in pomoč

9.00 - 18.00 / hala A2, testno strelišče podjetja Proarmis
Preizkus streljanja za obiskovalce z zračnim orožjem in s simulatorji 

10.00 / dvorana 1
Strokovni posvet predsednikov in sekretarjev območnih združenj 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo

Organizator: Zveza veteranov vojne za Slovenijo

10.00 - 17.00 / hala A, razstavni prostor Policije
Več prikazov praktičnega policijskega postopka in samoobrambe

10.00 - 17.00 / zunanji prostor Z1 pred halo A
Več prikazov spretnostne vožnje policista motorista

10.00 - 15.00 / zunanji prostor pri hali B
Kuhanje »Golaža« za pripadnike Slovenske vojske, ki bodo angažirani 
na sejmu soBRa

10.45 - 11.00 / osrednji poligon
Predstavitev Garde s posebnimi postrojitvenimi pravili  

11.00 - 11.50 / osrednji poligon 
Dinamične predstavitve enot Slovenske vojske 

11.50 - 12.05 / osrednji poligon
Predstavitev dela vodnikov službenih psov Policije 

12.05 - 12.15 / osrednji poligon
Vaja policijskega helikopterja in policijske gorske enote

12.15 - 12.55 / osrednji poligon 
Nastop Orkestra Slovenske vojske

12.55 - 14.30 / osrednji poligon
Vožnja z vojaškimi vozili Slovenske vojske

12.55 - 14.30 / osrednji poligon 
Vožnja z vojaškimi vozili Slovenske vojske

14.00 - 15.00 / zunanji prostor pri hali B
Degustacija »Bograča« Slovenske vojske za obiskovalce

14.30 - 14.45 / zunanji prostor od vhoda na sejmišče do osrednjega 
poligona 
Policijski orkester v koračnici: igranje v hoji od vhoda na sejem do 
osrednjega poligona, kjer zaigrajo še nekaj koračnic

14.45 - 15.00 / osrednji poligon 
Predstavitev Garde s posebnimi postrojitvenimi pravili 

15.00 / dvorana 1
Posvet Gasilske zveze Slovenije
Vsebina:
• Pregled sprememb in novosti Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev  
 (podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije Iztok Zajc)
• Prihajajoče spremembe v organizaciji izobraževanja (predsednik komisije  
 za izobraževanje Rok Leskovec)
Posvet je namenjen vodstvenim kadrom na nivoju gasilskih zvez 
in občinskih poveljstev, povabljeni so tudi predstavniki URSZR in 
inšpektorata.
Po posvetu bo ob 17:00 uri Mednarodna gasilska vaja »Povezani v 
pomoč« v organizaciji Gasilske zveze Gornja Radgona.

Organizator: Gasilska zveza Slovenije

15.00 - 15.50 / osrednji poligon 
Dinamične predstavitve enot Slovenske vojske 

15.50 - 16.15 / osrednji poligon 
Predstavitev dela vodnikov službenih psov Policije 

16.15 - 17.00 / osrednji poligon
Vožnja z vojaškimi vozili Slovenske vojske

17.00 - 17.55 / osrednji poligon
Dinamična predstavitev Gasilcev: Mednarodna gasilska vaja »Povezani 
v pomoč«

Organizacija: Gasilska zveza Gornja Radgona

Izvedba: Prostovoljna gasilska društva Gornja Radgona, Apače in Negova 
v sodelovanju s Slovensko vojsko, Policijo, Zdravstvenim domom Gornja 
Radgona in Freiwillige Feuerwehr Bad Radkersburg



12.55 - 18.00 / zunanji prostor pri hali B
Predstavitev Športne enote Slovenske vojske (ŠPE) z drobnimi 
rekviziti 

13.00 - 16.00 / hala A 
Več glasbenih točk kvarteta Policijskega orkestra 

14.00 -15.00 / zunanji prostor pri hali B
Degustacija »Golaža« Slovenske vojske za obiskovalce

14.30 - 14.45 / zunanji prostor od vhoda na sejmišče do osrednjega 
poligona
Orkester Slovenske vojske v koračnici: igranje v hoji od vhoda na 
sejem do prizorišča za dinamično predstavitev, kjer se zaigrajo še 
nekaj koračnic

14.45 - 15.00 / osrednji poligon
Predstavitev Garde s posebnimi postrojitvenimi pravili

15.00 - 15.50 / osrednji poligon 
Dinamične predstavitve enot Slovenske vojske

15.50 - 16.05 / osrednji poligon 
Predstavitev dela vodnikov službenih psov Policije  

16.05 - 16.15 / osrednji poligon
Vaja policijskega helikopterja in policijske gorske enote 

16.15 - 17.55 / osrednji poligon
Vožnja z vojaškimi vozili Slovenske vojske

17.00 / pred upravno stavbo Pomurskega sejma
Zaključna slovesnost ob zaprtju 6. Mednarodnega sejma obrambe, 
varovanja, zaščite in reševanja ob nastopu kvarteta Policijskega orkestra
Slavnostna govornica: Ministrica za notranje zadeve  
mag. Vesna Györkös Žnidar

Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa

  
RAZSTAVNE HALE / Exhibition halls

VOJAŠKA KUHINJA / Military kitchen

POLIGON ZA DINAMIČNE
PREDSTAVITVE / Demonstration space

PARKIRNI PROSTORI / Parking space P

VINSKI HRAM / Wine pavilionVH

DVORANE ZA POSVETE
Conference Halls 

1 - 5 

UPRAVA SEJMA / Fair management
RECEPCIJA / Reception
TISKOVNO SREDIŠČE / Press 

INFORMACIJE / Informationi

SEJEMSKI RADIO / Fair radio 

GOSTINSTVO / Restaurant

BANKOMAT / ATMb VHOD - IZHOD / Entry - Exit
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6. mednaRodni sejem 
OBraMBe, varnOSti, zaščite in reševanja

Odpiralni čas sejma za obiskovalce

od 9.00 do 18.00 ure

število razstavljavcev: 100
število sodelujočih držav: 10

razstavne površine sejma

• Razstavni prostor skupaj: 35.000 m2

• Razstavne hale: 5.000 m2

• Zunanji razstavni prostor: 10.000 m2

• Predstavitveni poligon in demonstracijski prostor: 20.000 m2

Cene enodnevnih sejemskih vstopnic

• odrasli ............................................................5,00 €
• odrasli (skupine nad 20 oseb) ....................4,00 €
• dijaki, študentje ...........................................3,00 €
• dijaki, študentje (skupine nad 20 oseb) ....2,00 €
•	upokojenci in starejši od 60 let ...............3,00 €
(DDV je vključen v ceno)

Uniformirani pripadniki Slovenske vojske, Policije,  
Gasilske zveze Slovenije, Civilne zaščite, otroci do 15 let  
in invalidi na vozičkih s spremljevalcem imajo vstop prost.

Parkiranje je brezplačno!

Pomurski sejem d.d.
Cesta na stadion 2
9250 Gornja Radgona
Tel.: 02/564 2 100
Fax: 02/564 2 160
e-pošta:info@pomurski-sejem.si
www.pomurski-sejem.si

Splošne informacije


