
22. – 24. 9. 2016
Gornja Radgona

6. mednaRodni sejem 
obrambe, varNoSTI, 
zaščite in reševanja

ZaveZništvo Zaupanja!



Spoštovani!

Vabimo vas k sodelovanju na mednarodnem sejmu obrambe, varnosti, zaščite in reševanja SOBRA 2016 
v Gornjo Radgono na stičišče štirih držav.

Na sejmu SOBRA se bodo predstavili dobavitelji opreme, ki jo pri svoji dejavnosti potrebujejo vojska 
in civilna zaščita, gasilci, policija in druge institucije za zaščito in reševanje ljudi ter premoženja. Svojo 
dejavnost in poslanstvo pa bodo predstavile tudi te institucije in posamezniki, ki skrbijo za varnost in 
zaščito. Poslovne in strokovne razstave in posveti, dinamični prikazi ter najboljši nasveti se bodo povezali 
v pravi festival varnosti. To pa so tudi razlogi, zaradi katerih poleg ciljnih poslovnih in strokovnih javnosti 
sejem SOBRA obišče najširša množica obiskovalcev. Ti se na sejmu opremijo z znanjem in izdelki, s 
katerimi se lahko obvarujejo pred grožnjami vojaške agresije, kriminala, požarov, nesreč in nezgod v 
gospodinjstvih, škodljivih izpustov in izlivov nevarnih snovi ter pred naravnimi nesrečami.

Sejem SOBRA 2016 bo v luči sodobnih groženj vojne, begunskega vprašanja in naravnih nesreč, 
demonstracija mednarodnega strokovnega in poslovnega sodelovanja na področju obrambe, varnosti, 
zaščite in reševanja.

Vabljeni k uspešnemu poslovnemu sodelovanju v zavezništvo zaupanja in varnosti!

Pomurski sejem d.d.
Janez Erjavec, predsednik uprave

razSTavNI 
pRoGRam

Strokovne predstavitve

• enote in oprema Slovenske vojske
• enote tujih vojsk

Predstavitve opreme

• osebna in zaščitna oprema
- oprema za osebno zaščito, oprema za 
 balistično zaščito
• oborožitev in oborožitveni sistemi 
- osebna, pehotna, artilerijska, oklepna, 
 letalska, pomorska
• transportna sredstva
- tovorna, terenska, oklepna in osebna vozila, 
 zračna in vodna plovila

• elektronska, optična in 
 opto-elektronska oprema
• informacijska in komunikacijska tehnika
• laboratorijska tehnika
• inženirska sredstva in oprema
• varnostna in specialna operativna tehnika 
 in oprema
• sanitetna in druga medicinska oprema
• polizdelki in sklopi, ki tvorijo končne 
 izdelke za potrebe obrambe
• oprema in sredstva za usposabljanje
• oprema za vojaške baze in vojašnice
• preskrba - prehrana vojske
• protivlomne zaščite in alarmni sistemi
• strokovna literatura

PODrOčje OBraMBe



Strokovne predstavitve

• Uprava Republike Slovenije za zaščito 
 in reševanje
• Gasilska zveza Slovenije
• enote in službe Civilne zaščite
• gasilske enote
• Gorska reševalna zveza Slovenije
• enote in službe društev ter drugih nevladnih  
 organizacij za zaščito, reševanje in pomoč
• humanitarne organizacije

Predstavitve opreme

• specialna tehnična, terenska in transportna vozila  
 ter reševalna plovila Civilne zaščite
• nadgradnje in oprema za vozila Civilne zaščite,  
 gasilska vozila ter za druga reševalna vozila
• osebna, zaščitna ter tehnična oprema enot in  
 služb Civilne zaščite, gasilcev ter za druge  
 reševalne enote in službe
• informacijska in telekomunikacijska oprema ter  
 sistemi za opazovanje, obveščanje in alarmiranje

• oprema in sredstva za zaščito in reševanje ob  
 ekoloških nesrečah
• oprema in sredstva ter sistemi za tehnično  
 reševanje ob prometnih nesrečah ter nesrečah z  
 nevarnimi snovmi
• oprema in sredstva za reševanje na vodi iz vode
• oprema in sredstva ter sistemi za protipoplavno  
 zaščito
• oprema in sredstva za vzdrževanje in uporabo  
 zaklonišč
• oprema in sredstva za vzpostavitev in delovanje  
 začasnih bivališč
• aparati, naprave in sredstva ter sistemi za  
 protipožarno zaščito
• oprema in sredstva, sanitetni materiali in  
 pripomočki za nudenje prve pomoči
• oprema za alpinizem, gorništvo in treking
• oprema in sistemi za orientacijo
• zaščitna oprema za varstvo pri delu
• oprema za samozaščito
• strokovna literatura

PODrOčje zaščite, reševanja in POMOči

razSTavNI 
pRoGRam

razSTavNI 
pRoGRam

Strokovne predstavitve

• Policija
• podjetja za varovanje

Predstavitve opreme

• osebna in zaščitna oprema
- oprema za osebno zaščito, oprema za  
 balistično zaščito
• oborožitev in oborožitveni sistemi
- osebna, specialna, ...
• transportna sredstva
- tovorna, terenska, oklepna in osebna vozila,  
 zračna in vodna plovila

• oprema in sredstva za nadzor cestnega prometa
• oprema za protibombno zaščito
• elektronska, optična in opto-elektronska oprema
• informacijska in komunikacijska tehnika
• laboratorijska tehnika
• varnostna in specialna operativna tehnika  
 in oprema
• oprema in sredstva za usposabljanje
• protivlomne zaščite in alarmni sistemi
• oprema za samoobrambo
• strokovna literatura

PODrOčje varnOSti in varOvanja



razSTavNI 
in SPreMLjajOči program

• protivlomna vrata in okna
• protipožarna zaščita
• protipoplavna zaščita
• alarmne naprave in sistemi
• oprema za samozaščito

• razstava letalskih modelov
• razstava padalske opreme
• predstavitev letalskih šol

• oprema za zaščito objektov
• osebna varovalna oprema
• oprema za preživetje v elementarnih nesrečah
• zaščita podatkov – učinkovito varovanje podatkov
• varovanje podatkov pri e-poslovanju

• predstavitev letališč in letališke tehnike
• predstavitev letalskih prevoznikov
• oprema in tehnologija za letališča

PODrOčje OSeBne in vzajeMne zaščite PreBivaLStva

PODrOčje LetaLStva

• predstavitev vseh ravni izobraževanja za vojaške  
 poklice in zaposlitvenih možnosti
• predstavitev policijsko-varnostnega izobraževanja  
 in zaposlitvenih možnosti
• predstavitev preventivnih varnostnih projektov  
 in akcij
• predstavitev humanitarnih projektov in akcij
• predstavitev stanovskih združenj
• izobraževalne delavnice

• posveti, predavanja in okrogle mize
• dinamične predstavitve izurjenosti in uporabe  
 vojaške tehnike slovenske vojske
• dinamične predstavitve izurjenosti in uporabe  
 varnostne tehnike slovenske policije
• dinamične predstavitve enot in služb Civilne  
 zaščite, gasilcev ter drugih reševalnih sestavov za  
 zaščito, reševanje in pomoč

SPreMLjajOči PrOgraM SejMa SOBra

SejeM SOBra v LetU 2010

Zunanji razstavni prostor 15.000m2

Razstavni prostor v halah 5.000m2

Predstavitveni poligon 20.000m2

Število razstavljavcev 120
Število sodelujočih držav 11
Število obiskovalcev 20.000

Z načrtnim sodelovanjem do najboljših učinkov!
Sejem SOBRA vam ponuja množico kakovostnih srečanj s poslovnimi partnerji in potrošniki v najkrajšem 
času in na enem mestu. Do uspešne sejemske predstavitve vam bomo z veseljem pomagali tudi sodelavci 
Pomurskega sejma. Zavedamo se namreč, da je uspeh celotne prireditve odvisen od kakovostnega in 
uspešnega sodelovanja vsakega posameznega razstavljavca.

ROK PRIJAVE ZA SODELOVANJE je 29. april 2016. Vljudno vabljeni!

MeDnarODnO SODeLOvanje
Na stičišču 4 držav

STraTeŠKo IN INovaTIvNo
Varnostno, preventivno in solidarnostno sodelovanje

aFIrmaTIvNo
Odmevno srečanje za poslovno in široko javnost

aTraKTIvNo
Razstave, forumske in dinamične predstavitve

gLOBaLnO in PreCiznO
Množica 20 tisoč obiskovalcev in prisotnost najpomembnejših odločevalcev v letu 2010

Na sejmu sodelujejo:
• Ministrstvo za obrambo
• Ministrstvo za notranje zadeve
• Urad Republike Slovenije za zaščito in reševanje
• Gasilska zveza Slovenije
• Slovenska Vojska

Pridružite se tudi vi sejmu SOBRA in predstavite vaš prispevek k večji varnosti, zaščiti, obrambi in reševanju!



Pomurski sejem, d.d.
Cesta na stadion 2
9250 Gornja Radgona, Slovenija
Tel.: +386 (0)2/ 5642 116
Faks: +386 (0)2/ 5642 160
E-pošta: info@pomurski-sejem.si

Informacije:

Mateja jaklič
izvršna direktorica
E: mateja.jaklic@pomurski-sejem.si

robi Fišer
projektni vodja
T: +386 (0)2 5642 113
E: robi.fiser@pomurski-sejem.si

Boris nicolas erjavec
projektni vodja
T: +386 (0)2 5642 115
E: boris.erjavec@pomurski-sejem.si

miran mate
projektni vodja
M: +386 (0)41 263 107
E: miran.mate@pomurski-sejem.si

Predstavništva:

Hrvaška
Manox d.o.o.
Marjan Novak
Pušćine, Čakovečka 79
40305 Nedelišće
T: +385 0 98 241 952
T/F: +385 0 40 895 196
E: manox@manox.hr

Slovaška
Štefan Kunčak
Plzenska 4, 83103 Bratislava 3
T: +421 907 729 407
E: kuncak@gmail.com

Madžarska
Mac-Line Hungary Ltd.
1 93 Felszabadulás Str., Röszke H-6758
T/F: +36 62 430 861
E: office@macline.hu
Web: www.macline.hu 

www.pomurski-sejem.si

terMin in Kraj:
22. - 24. 9. 2016, Gornja Radgona
DeLOvni čaS SejMa:
od četrtka do sobote od 9.00 do 18.00

rOK Prijave:
29. april 2016


