
 

Najdete nas na razstavnem prostoru številka 400 v hali C3: 

 
 

 
 
 

 
 

 
Odpiralni čas sejma za obiskovalce: od 9. do 19. ure, v 
četrtek 29. avgusta do 17. ure. 
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Griči in griči, navmes doline, travniki,  
gozdiči, sadovnjaki in njive, gorice, gorice, gorice. 

Tu smo vsi eno: zemlja in človek, Bog in ptice,  
drevesa, domovi in naše gorice. 

 

(Naša pokrajina, Stanko Janežič) 

 
 

VABILO 

 
Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«  

se bo tudi letos skupaj s ponudniki predstavilo  

s pristno in domačo Ovtarjevo ponudbo na  

51. tradicionalnem sejmu kmetijstva in živilstva  

v Gornji Radgoni. 

 

V veselje in čast nam bo, če se bomo na sejmu  

od 24. do 29. avgusta 2013, 

srečali in se skupaj poveselili ob ponudbi naših goric in 

gričev. 

 

Vabljeni v naš Ovtarjev prostor,  

v halo C3, na razstavni prostor številka 400. 

 

Vida Šavli, predsednica LAS z ekipo 

 

 

LAS Ovtar 
Slovenskih 

goric 



Predstavitev »LAS Ovtar Slovenskih goric« na sejmu AGRA 2013:  
 

Slovenjegoriška 

gibanica 

Ponudba 

vina 

Domače 

dobrote 
Zanimivosti 

Sobota, 24. 8. 2013 

dan oračev, dan Pomurja, dan Ptujskega lüka, dan zelenjave 

Izletniška 

kmetija 

Bunderla, 

Lenart 

Društvo 

vinogradnikov 

Lenart 

EKO kmetija 

Živko, Voličina  

Ovtar 

projekt 

»Agatine 
skrivnosti« 

harmonikar 

Nedelja, 25. 8. 2013 

dan gozdov in gozdarjev, dan čebelarjev, dan kmetijske tehnike,    

dan podeželske mladine 

Vinotoč 

Kramberger, 

Lenart 

Društvo 

vinogradnikov 

Benedikt 

Zadruga 

Dobrina, 

Jurovski Dol 

projekt 
»Agatine 

skrivnosti« 

Frančiška 

Šafarič, 

Cerkvenjak– 
izdelava rož iz 

papirja 

Ponedeljek, 26. 8. 2013  

dan govedorejcev, dan konjerejcev, dan veterinarjev, dan živilcev,  

dan semenarjev 

Izletniška 

kmetija Breznik, 
Cerkvenjak 

Društvo 

vinogradnikov 
Cerkvenjak 

Kmetija 

Merčnik, 
Benedikt  

babica in 

dedek 

harmonikar 

Slovenjegoriška 

gibanica 

Ponudba 

vina 

Domače 

dobrote 
Zanimivosti 

Torek, 27. 8. 2013  

dan ekološkega kmetijstva, dan vinogradnikov in vinarjev,              

dan sadjarjev, dan posavskih konjev 

Družina 
Senekovič, 

Lenart 

Društvo 
vinogradnikov 

Sveta Ana 

Izletniška 

kmetija 
Šenveter - 

Gundel, Sveta 

Ana  

Ovtar 

projekt 

»Agatine 

skrivnosti« 

Muzikantje iz 

Ane 

Sreda, 28. 8. 2013  

dan slovenskih zadružnikov, dan KGZS, dan prašičerejcev,            

dan rejcev drobnice, dan avstrijske Štajerske 

Kmetija 

Kramberger -  

Šteinbauer, 

Lenart 

Društvo 

vinogradnikov  

Sveti Jurij v 

Slovenskih 

goricah 

Kmetija Šipek, 

Cerkvenjak 

domača obrt 

Ivana 

Vajngerla,    

Sv. Trojica 

babica in 

dedek 

prikaz klepanja 

kose 

Četrtek, 29. 8. 2013  

dan kmetijsko-živilskega šolstva, dan naravnih parkov,                   

dan traktorjev Steyr 

Kmetija Kekec, 

Sveta Trojica 

Društvo 

vinogradnikov,  
Sveta Trojica v 

Slovenskih 

goricah 

Kmetija 
Žugman, 

Jurovski Dol  

Kmetija pri 

Fridi,        

Sveta Ana 

babica in 

dedek 

harmonikar 
 

 


