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Lepo povabljeni v Komendo na sejem 
in prireditve od 7. do 9. 4. 2017

Petek, 7. april 2017 
(sejem je odprt od 10.00 do 18.00)

Strokovno predavanje o preureditvi hlevov 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Zavod Ljubljana 

10.00 Preureditev hlevov v skladu s potrebami 
živali na kmetiji - univ. dipl. inž. zootehnike 
Lojze Lokar
(Predavanje bo v prostorih Konjeniškega kluba 
Komenda - nad pisarno pri novih hlevih)

12.00 Slovesno odprtje sejma
Konjeniški klub Komenda in občina Komenda v 
sodelovanju z
- Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano RS in s
- Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije
- Nastop KD Godba Komenda, Twirling in 
mažoretni klub Komenda, FS DU Komenda, 
Osnovna šola Komenda Moste

Sejem bo odprl minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano mag. Dejan Židan skupaj z županom Občine 
Komenda Stanislavom Poglajnom in predsednikom 
Konjeniškega kluba Lojzetom Lahom.

Predstavitev podjetnikov in obrtnikov iz občin Šenčur, 
Cerklje in Preddvor v šotoru številka 8

Predstavitev varnega dela z motorno žago
na spodnjem (jugovzhodnem delu) sejma. Predstavitve bodo 
objavljene na predstavitvenem prostoru.
Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

20.00 20.00 Za najboljši petkov sejemski žur v šotoru ob Za najboljši petkov sejemski žur v šotoru ob 
parkirišču parkirišču (pri vhodu na sejem)(pri vhodu na sejem) bodo  bodo 
poskrbeli Petkova pumpa z DJ Johnny, Ines poskrbeli Petkova pumpa z DJ Johnny, Ines 
Erbus s skupino in Roko Bažika s skupino.Erbus s skupino in Roko Bažika s skupino.
Predskupina Grupa Best.Predskupina Grupa Best.



Sobota, 8. april 2017 
(sejem je odprt od 9.00 do 18.00) 

Razstava govedi
- predstavljenih bo 10 krav črno-bele, lisaste in rjave pasme in 
3 teleta rdeče holštajn, lisaste in rjave pasme

9.00 9.00 dogon živali dogon živali 
11.00 11.00 predstavitev živali predstavitev živali 
14.00 14.00 predstavitev živalipredstavitev živali

Predstavitev podjetnikov in obrtnikov iz občin Šenčur, 
Cerklje in Preddvor v šotoru številka 8

Predstavitev varnega dela z motorno žago
na spodnjem (jugovzhodnem delu) sejma. Predstavitve bodo 
objavljene na predstavitvenem prostoru.
Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

14.00 Godbeno popoldne na sejmu - sprehod in 
nastop godbenikov Kulturnega društva Godba 
Komenda z mažoretkami Twirling in mažoretne-
ga kluba Komenda 

20.00 Zabavni program v šotoru ob parkirišču (pri 
vhodu na sejem)
Za najboljši sobotni sejemski žur bodo 
poskrbeli ansambel Odziv, skupina Kingston 
in ansambel Stil. 



ŽALAR Vaš stik z javnostjo
Izvedba BOLD

Nedelja, 9. april 2017 
(sejem je odprt od 9.00 do 18.00) 

Razstava govedi - predstavljenih bo 10 krav črno-bele, 
lisaste in rjave pasme in 3 teleta rdeče holštajn, lisaste 
in rjave pasme

11.00 predstavitev živali 
14.00 predstavitev živali
15.00 avkcijska prodaja razstavljenih telet
18.00 zaključek razstave in odvoz živali 

Predstavitev podjetnikov in obrtnikov iz občin Šenčur, 
Cerklje in Preddvor v šotoru številka 8

Predstavitev varnega dela z motorno žago
na spodnjem (jugovzhodnem delu) sejma. Predstavitve bodo 
objavljene na predstavitvenem prostoru.
Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

14.00 Godbeno popoldne na sejmu - sprehod in 
nastop godbenikov z mažoretkami Twirling in 
mažoretnega kluba Komenda.

V nedeljskem glasbenem popoldnevu bodo nastopili ansambli 
Folk & Špas, Gala Kvintet, Peklenski muzikanti, Trio Utrip in 
Razgledi

SPOMLADANSKI SEJEM 
KOMENDA 2017

Vstopnine NI!  ●
Brezplačno parkiranje  ●
Na sejmu pestra in kvalitetna gostinska ponudba  ●
Parkiranje tudi v Poslovni coni Komenda   ● (Žeje pri 
Komendi)
Redne, brezplačne vožnje iz Poslovne cone na   ●
sejem v Komendo in nazaj
Zabavni program v Glasbenem šotoru ob   ●
parkirišču
Vstopnina za večerni program  petek in sobota:   ●
4 EUR (tel.: 041 591 660)
Predprodaja kart:   ● Trgovina Marija  Moste pri Komendi, 
Tehnična trgovina Mediadom Kamnik.  


