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ZAKLJUČNA INFORMACIJA  
 
25. september 2021 
 
SOBRA 2021 JE SKLENILA ZAVEZNIŠTVO ZAUPANJA OBRAMBE, VARNOSTI, ZAŠČITE IN REŠEVANJA  
 
»8. Mednarodni sejem SOBRA smo izvedli v izrednih razmerah, saj so nad nami viseli epidemija in ukrepi, 
ki so nas postavljali pred nove izzive. Prepričan sem, da se je splačalo vztrajati pri organizaciji tega 
sejma, saj se je prav v tem času pomembno zavedati, kako pomembne so institucije, ki nam zagotavljajo 
obrambo, varnost, zaščito in reševanje.  
 
Čeprav se v tem trenutku veliko ukvarjamo z virusi, pa niso nič manj aktualni tudi drugi problemi, kot so 
migracije, klimatske spremembe, kibernetska varnost… SOBRA je zagotovo tista prireditev, na kateri 
lahko izpostavimo aktualna tveganja pa tudi različne oblike obrambe, varovanja, zaščite in reševanja, s 
katerimi se jim lahko zoperstavimo. 
 
Krovne institucije iz teh področij ne potrebujemo le zato, ker hočemo imeti lastno državo, jezik in kulturo, 
ampak tudi zato, da ohranimo svoje gospodarstvo in ostale sisteme, ki jih potrebuje samostojna država. 
Ob 30. jubileju samostojne države in ob drugem predsedovanju svetu Evropske unije smo lahko ponosni 
nad njihovo organiziranostjo in usposobljenostjo. Letošnja Sobra je na eni strani demonstrirala njihovo 
vrhunsko usposobljenost za najbolj zahtevne primere obrambe, varovanja, zaščite in reševanja. Obenem 
pa je prikazala vrhunsko opremo in podjetja, ki v zahtevnem konkurenčnem boju uspevajo ohranjati korak 
s konkurenco ali jo celo presegati. Vsaka institucija in vsak razstavljavec posebej si zasluži pohvalo za 
svoj nastop. Verjamem, da so krovne ustanove prepričale obiskovalce in širšo javnost o svojem pomenu 
in usposobljenosti ter hkrati pridobile veliko novih,  dobrih kadrov. Verjamem, da so podjetja, ki tekmujejo 
na tem zahtevnem trgu, pridobila s svojim nastopom na sejmu SOBRA nove kupce, partnerje in ideje. 
 
Na Pomurskem sejmu smo naredili vse, da bi se vsi, ki ste se na sejmu predstavljali ali ga obiskali, na 
njem počutili dobro ter zato, da bi ostali partnerji v zavezništvu sodelovanja tudi v prihodnje. » 
 

Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma ob njegovem zaključku 
 
 
OSEBNA IZKAZNICA 
 
 
Število razstavljavcev: 115 
Število sodelujočih držav: 13 
Razstavne površine skupaj: 41.800 m2 
Hale: 5.800 m2 
Zunanji razstavni prostor: 11.000 m2 
Predstavitveni poligon, demonstracijski prostor, prostor za tekmovanja: 25.000 m2 
Sejem SOBRA 2021 si je ogledalo ca. 10.000 obiskovalcev 
 
 
 
POSLOVNE PREDSTAVITVE 
 
115 razstavljavcev iz 13 držav je na skoraj 17.000 kvadratnih metrih sejemskih in 25.000 kvadratnih metrih 
demonstracijskih površin prikazalo najsodobnejšo oborožitev in opremo, transportna sredstva, elektronsko in 
optično opremo, informacijsko, komunikacijsko in laboratorijsko tehniko, opremo za osebno zaščito, ter 
pripomočke za zaščito in reševanje ob poplavi, požaru in potresu. Na skupinskem razstavnem prostoru se je 
predstavilo sedem avstrijskih podjetij. Na sejmu so nastopila podjetja, ki so vključena v »Croatian competitiveness 
Cluster of Defence industry«. »Polska grupa Zbrojeniowa« je predstavila inovativne sisteme in rešitve, ki jih 
uporabljajo oborožene sile Republike Poljske. Povezana v organizacijo »VEX – Military Technology Trade Agency 
Ltd.«  je sodelovala madžarska obrambna industrija. 
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PREDSTAVITVE KROVNIH INSTITUCIJ S PODROČJA OBRAMBE, VARNOSTI, ZAŠČITE IN REŠEVANJA 
 
Ob poslovnih razstavljavcih so se Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Slovenska vojska, Policija, Uprava 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Gasilska zveza Slovenije predstavili s strokovnimi razstavami in 
posveti, s svetovanji obiskovalcem, dinamičnimi predstavitvami in izobraževalno – družabnimi prireditvami.  
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je na sejmu pripravilo več aktualnih strokovnih srečanj: okroglo 
mizo »Modernizacije in tehnološki razvoj SV v sodobnem okolju delovanja«, sestanek skupin ALCM, panelno 
razpravo »Novosti na področju vojaškega šolstva«, posvet o kontrolnih režimih pri prometu s civilnim in vojaškim 
orožjem in blagu dvojne rabe ter okroglo mizo: »Razvoj vojaško strateške misli v Slovenski vojski«. 
 
Slovenska vojska je predstavila oborožitev, opremo in vozila, vojaške poklice in možnosti vključevanja v svoje 
vrste. Obiskovalci so se lahko zapeljali z vojaškimi vozili, streljali z zračno puško, se preizkusili v plezanju na 
plezalni steni, poskusili enolončnice iz vojaškega kotla, uživali v nastopih Orkestra slovenske vojske, spremljali 
nastope Garde, predstavitve opreme in vojaških veščin slovenskih vojakov ter osebno čestitali uspešnim 
športnikom Športne enote Slovenske vojske. Za otroke je bilo poskrbljeno v otroškem kotičku. Slovenska vojska 
pa je predstavila tudi mednarodno vojaško vajo DRM2EX, ki bo potekala v mesecu oktobru na več lokacijah po 
Sloveniji. 
 
Policija je predstavila vozila in opremo svojih rednih, posebnih in specialnih enot. S spretnostno vožnjo so 
navduševali policisti motoristi. Na ogled je bila razstava o zgodovini milice in policije. Obiskovalci so spoznavali 
praktične postopke in prvine samoobrambe, preizkusili očala za simulacijo stanja alkoholiziranosti in alkotest ter si 
pri kriminalističnem tehniku ogledali odkrivanje  prstnih odtisov in sledi kaznivih dejanj. Mladim so svetovali glede 
zaposlovanja v policiji, še mlajši so lahko svoje prometno znanje preizkusili na otroškem prometnem poligonu. 
 
Uprava RS za zaščito in reševanje je prikazala svojo organiziranost, dejavnosti, opremo ter operativne sestave 
društev in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in 
drugih nesrečah. Kot odgovor na podnebne spremembe so izpostavili novosti in dobre prakse s področja 
ozaveščanja, preventive, zaščite, reševanja in pomoči, ocenjevanja škod po naravnih in drugih nesrečah, sistema 
opazovanja, obveščanja in javnega alarmiranja, informacijsko-komunikacijskega sistema, usposabljanja, področja 
osebne in vzajemne zaščite, raziskav in razvoja ter mednarodnega sodelovanja. Za najmlajše so organizirali 
izobraževalne lutkovne predstave. 
 
Gasilska zveza Slovenija je predstavila organiziranost, enote, opremo, delo z mladimi in preventivno dejavnost. 
S svojimi strokovnimi službami je pripravila različne preventivne delavnice in predstavitve varnega dela z motorno 
žago. Organizirala je strokovni posvet komisije za nevarne snovi »Plinovodna omrežja in interveniranje«. V 
soboto je v njihovi organizaciji potekalo tekmovanje gasilskih dvojic »Fire Combat«, v sodelovanju z Upravo RS 
za zaščito in reševanje ter združenjem slovenskih poklicnih gasilcev pa tudi Tekmovanje enot širšega pomena. 
 
VLJUDNO VABLJENI V ZAVEZNIŠTVO ZAUPANJA IN SODELOVANJA SOBRA 2023! 
 
_________________________________________________________  
 
 
Podrobnejše informacije: 
Robi Fišer, projektni vodja, telefon +386 2/5642 113, e-pošta: robi.fiser@pomurski-sejem.si 
Boris Nicolas Erjavec, izvršni direktor, telefon: +386 2/5642 115, e-pošta: boris.erjavec@pomurski-sejem.si 
Sandra Sedmak, strokovni program in ciljne skupine obiskovalcev, telefon +386 2/564 2 118, e-pošta: 
sandra@pomurski-sejem.si 
Miran Mate, odnosi z javnostmi, telefon +386 41 263 107, e-pošta: miran.mate@pomurski-sejem.si  
 

www.sejem-sobra.si 
 

mailto:robi.fiser@pomurski-sejem.si
mailto:boris.erjavec@pomurski-sejem.si
mailto:miran.mate@pomurski-sejem.si

