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DRŽAVNO ČLANSKO IN MLADINSKO GASILSKO TEKMOVANJE ZA MEMORIAL MATEVŽA HACETA

ZAVEZNIŠTVO ZAUPANJA!

23. – 24. 9. 2023



Spoštovani,  

obramba, varnost, reševanje, zaščita in zdravstvena oskrba so v današnjem turbulentnem svetu ključne za preprečevanje 
posledic naravnih nesreč, epidemij in vojn. Tega se zavedate institucije, ki povprašujete po novi opremi, pripomočkih in 
znanjih ter stroka in proizvajalci, ki jih razvijate in ponujate. Vsi boste znova dobrodošli gostje na bienalnem, 9. mednarodnem 
sejmu obrambe, varnosti, zaščite in reševanja SOBRA, ki bo potekal od 21. do 24. 9. 2023 v Gornji Radgoni, kjer so si 
Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Madžarska in svet najbližje! 

Prodorne ponudnike opreme, pripomočkov, storitev, orodij in orožij za spopadanje s sodobnimi tveganji bodo obiskali 
odločevalci o nabavah in številni pripadniki stanovskih dolžnostnih in prostovoljnih organizacij. Množično jih bodo obiskali tudi 
vsi tisti, ki želijo odgovorno poskrbeti za samozaščito, varovanje svojih družin, zdravja in premoženja. V neposrednem stiku z 
razstavljavci se želijo seznaniti z novo ponudbo in pridobiti informacije iz prve roke. 

Poslovno, strokovno, stanovsko in civilno javnost bodo poleg najsodobnejših izdelkov privabile na sejem zanimive strokovne 
razstave, poslovna in strokovna srečanja, izobraževalne prireditve, dinamične predstavitve ter nasveti strokovnjakov. 

Ob proizvajalcih in poslovnih ponudnikih bodo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Slovenska vojska, Ministrstvo za 
notranje zadeve, Policija, Uprava RS za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije in druge ključne organizacije prikazale 
svojo organiziranost, kadrovske potenciale, spretnosti in znanje. Predstavili bodo svoje sodelovanje z gospodarstvom in civilno 
sfero ter mednarodno povezovanje za obrambo države, varnost državljanov, zaščito in reševanje ter zdravstveno oskrbo. 

Različni rodovi Slovenske vojske se bodo predstavili s spretnostmi, opremo, izkušnjami iz mednarodnih misij ter prikazom 
možnosti za sodelovanje pri obrambi države. Nastopali bodo Vojaški orkester, garda ter vrhunski športniki, zaposleni v 
Slovenski vojski. 

Slovenska policija bo prikazala tehniko, opremo in postopke za zagotavljanje varnosti in zaščito premoženja. Obiskovalcem 
bodo policisti priskočili na pomoč z nasveti. Za nepozabna glasbena doživetja bo poskrbel Policijski orkester.

Uprava RS za zaščito in reševanje, Civilna zaščita ter operativni sestavi nevladnih organizacij bodo predstavili novo opremo, 
izkušnje in načine ozaveščanja za preventivo, zaščito, reševanje in pomoč. 

Gasilska zveza Slovenije, ki združuje 120 gasilskih zvez, več kot 1340 gasilskih društev in šteje preko 165.000 članov, od 
katerih je operativnih preko 40.000 gasilcev, je svojo vrhunsko pripravljenost za zaščito in reševanje dokazala tudi ob zadnjih 
požarih na slovenskem Krasu. Na sejmu bo organizirala strokovna srečanja in reševalno vajo v sodelovanju s Slovensko vojsko 
in Policijo. V soboto bodo potekali mladinsko in veteransko, v nedeljo pa člansko gasilsko državno tekmovanje. V sodelovanju 
z Upravo RS za zaščito in reševanje bo potekalo tudi 10. tekmovanje iz tehničnega reševanja ob prometni nesreči. 
Obramba, varnost, ohranjanje zdravja, reševanje in zaščita so ključne za to, da ohranimo svet, v kakršnem si želimo živeti ... 

Vljudno vabljeni v zavezništvo zaupanja SOBRA 2023!

Pomurski sejem d.o.o.
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  
-	 osebni,	pehotni,	artilerijski,	oklepni,	
	 letalski,	pomorski
• 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
• Rdeči križ Slovenije
• enote in službe Civilne zaščite
• gasilske enote
• operativni sestavi društev ter drugih nevladnih  
 organizacij za zaščito, reševanje in pomoč  
 (GRS GRZS, PRS SPZ, JRS JZS, MERP KZS,  
 REZ ZRPS idr.)
• humanitarne organizacije
• tuje organizacije, enote in službe s področja  
 zaščite, reševanja in pomoči

Predstavitve opreme

• intervencijska, tehnična, terenska in logistična  
 specialna vozila ter reševalna vodna plovila  
 Civilne zaščite
• specialne nadgradnje in oprema za vozila Civilne  
 zaščite, gasilska vozila ter specialna vozila drugih  
 reševalnih sestavov za zaščito, reševanje in  
 pomoč

• osebna, zaščitna ter tehnično-reševalna oprema  
 enot in služb Civilne zaščite, gasilcev ter za drugih  
 reševalnih sestavov za zaščito, reševanje in  
 pomoč
• informacijska in komunikacijska oprema ter  
 sistemi za opazovanje, obveščanje in alarmiranje
• oprema in sredstva ter sistemi za zaščito in  
 reševanje ob podnebno pogojenih naravnih  
 nesrečah
• oprema in sredstva ter sistemi za protipoplavno  
 zaščito
• oprema in sredstva ter sistemi za tehnično  
 reševanje ob prometnih nesrečah, nesrečah z  
 nevarnimi snovmi ter ekoloških nesrečah
• oprema in sredstva za reševanje na vodi  
 in iz vode
• oprema in sredstva ter sistemi radiološko,  
 kemično in biološko zaščito
• oprema in sredstva za zaščito pred  
 neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi
• 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
• 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
• osebna varovalna oprema
• oprema za zaščito objektov
• oprema za preživetje v elementarnih nesrečah

• zaščita podatkov – učinkovito varovanje podatkov
• varovanje podatkov pri e-poslovanju
• oprema za alpinizem, gorništvo in treking
• oprema in sistemi za orientacijo
• zaščitna oprema za varstvo pri delu
• pripomočki za rane in poškodbe
• reševalna oprema

PODROČJE OSEBNE IN VZAJEMNE ZAŠČITE PREBIVALSTVA

• B2B poslovna srečanja
• Državno gasilsko tekmovanje za memorial  
 Matevža Haceta
• predstavitev vseh ravni izobraževanja za vojaške  
 poklice in zaposlitvenih možnosti
• predstavitev izobraževanja za poklic policista  
 in zaposlitvenih možnosti
• predstavitev raziskovalnih, razvojnih in  
 EU projektov
• predstavitev preventivnih varnostnih projektov  
 in akcij
• predstavitev humanitarnih projektov in akcij

• predstavitev stanovskih združenj
• izobraževalne delavnice in predstavitve
• 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 2021

Zunanji razstavni prostor 11.000m2

Razstavni prostor v halah 5.800m2

Predstavitveni poligon 25.000m2

Število razstavljavcev 115
Število sodelujočih držav 13
Število obiskovalcev 10.000

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 21. april 2023. 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
Pričakovati je množico 20 tisoč obiskovalcev in prisotnost najpomembnejših odločevalcev.

Na sejmu sodelujejo:
• Ministrstvo za obrambo
• Ministrstvo za notranje zadeve
• Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
• Gasilska zveza Slovenije
• Slovenska vojska
• Policija

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



POMURSKI SEJEM D.O.O.
Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija | T: +386 2 56 42 100 | info@pomurski-sejem.si | www.sejem-sobra.si.

vhod / 
izhod

uprava sejma
tiskovno središče

recepcija

dvorana /  
predavalnica

parkirišče

Boris Nicolas Erjavec
izvršni direktor
T: +386 (0)2 5642 115
E: boris.erjavec@pomurski-sejem.si

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

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

INFORMACIJE:

PREDSTAVNIŠTVA:

SHEMA 
SEJMIŠČA

KJE SMO
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DELOVNI ČAS SEJMA
9.00–18.00

ROK PRIJAVE
21. april 2023

Ljubljana
170 km

Graz
70 km

Zagreb
130 km

Budimpešta
300 km

Bratislava
280 km

Dunaj
210 km

München
460 km

Udine
330 km

Koper
275 km

Maribor
50 km

Trst
265 km

Gornja
Radgona

Avstrija
Dr. Alexander Majcan
Emmenstrasse 24
8490 Bad Radkersburg
T: +43 690 1002 3539
E: alexander.majcan@gmx.at

Madžarska
Havas István
Hegyi utca 3.,
1026 Budapest, Hungary
T: +36 30 347 4668
E: havas.istvan@havas-consulting.hu

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: skuncak@gmail.com

Italija
TURISMO srl
Viale S. Marco, 58
30020 Venezia Italia
T:+39 377 2394638
E: fiera.radgona@gmail.com
www.turismosrl.it


