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Spoštovani,

vabimo vas na mednarodno srečanje ponudnikov, izvajalcev, strokovnjakov, investitorjev in uporabnikov s področja gradbeništva, energetike, 
komunale in obrti, na 32. mednarodni sejem MEGRA od 8. do 11. marca 2023 v Gornjo Radgono na stičišče štirih držav. 

Sejem MEGRA bo predstavil najnovejše možnosti za sodobne, trajnostne novogradnje, za obnovo stavb ter urejanje okolice. Pospeševal bo 
izrabo obnovljivih virov energije in energetsko varčevanje. Gradil in posodabljal bo energetsko, telekomunikacijsko, komunalno in prometno 
infrastrukturo ter poslovne prostore in domove. Investitorjem bo ponudil mojstrske izdelke in storitve, izvajalce pa opremil z vrhunsko 
mehanizacijo, orodji, opremo in znanjem. 

Pod okriljem Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Gospodarska zbornica Slovenije, bo predstavil najpomembnejša 
slovenska gradbena podjetja. Ob njih bodo razstavljavci ponujali najnovejšo opremo, orodja in materiale. Poudarki bodo na pasivni, 
nizkoenergijski in trajnostni gradnji, na energetski in siceršnji sanaciji stavb. Ob vse pogosteje motenih mednarodnih dobavnih verigah bo v 
ospredju uporaba lokalnih virov, za Slovenijo kot eno najbolj gozdnatih držav v Evropi še posebej uporaba lesa. Ob zaostrenih mednarodnih 
razmerah na področju energetike bodo v žarišču materiali in naprave za varčevanje z energijo ter pridobivanje energije iz obnovljivih virov. 

Rastoč obseg gradbenih del odpira tudi pomembna kadrovska vprašanja. Odgovore nanje bomo našli na srečanjih, predstavitvah in dogajanju, 
ki bo namenjeno pridobivanju in izobraževanju mladih za deficitarne poklice v gradbeništvu, energetiki, komunali in obrti. 

Stroko in posel bo sejem MEGRA povezal na aktualnih strokovnih posvetih s temami krepitve električne infrastrukture ob povečevanju števila 
sončnih elektrarn, o izgradnji energetske, cestne in železniške infrastrukture, trajnostni gradnji, obnovljivih virih energije ter uvajanju pametnih 
rešitev v naselja in domove.

Sejem bo odgovarjal tudi na energetska in gradbena vprašanja zasebnih investitorjev in končnih uporabnikov. Neodvisni strokovnjaki jim 
bodo brezplačno svetovali pri energetskih naložbah in pridobivanju vzpodbud za varčevanje z energijo in izrabo obnovljivih virov. Na voljo 
jim bodo tudi različna gradbena svetovanja.

Vabimo vas, da svojim partnerjem in uporabnikom ponudite vaše odgovore, vizije, tehnologije in storitve ter z njimi prispevate k razvoju 
slovenskega graditeljstva, ki je doma v sejemski Gornji Radgoni že več kot 40 let. 

Veselimo se sodelovanja za trajnostni razvoj z vami.

RAZVOJ SLOVENSKIH ENERGETSKIH POTENCIALOV 
V LETU EVROPSKE ENERGETSKE POLITIKE

TEŽIŠČA

OBRTNIŠKA DELA

TRAJNOSTNA GRADNJA

CESTNA IN ŽELEZNIŠKA  
INFRASTRUKTURA 

SODOBNA GRADBENA IN  
KOMUNALNA MEHANIZACIJA

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE ENERGETSKA SANACIJA STAVB

PROBLEMATIKA PRIDOBIVANJA 
KADROV



SPREMLJAJOČE  
PRIREDITVE

STANOVSKI  
DNEVI

STROKOVNI 
PROGRAM

•  predstavitev deficitarnih  
 poklicev

• brezplačno gradbeno  
 in energetsko svetovanje

•  tekmovanje dijakov v zidanju

•  državno tekmovanje mladih  
 kleparjev in krovcev

•  tekmovanje osnovnošolcev

•  Obrtniška ulica članov sekcij  
 Obrtne-podjetniške zbornice  
 Slovenije

OSEBNA IZKAZNICA 2022
Razstavni prostor: 8.000 m2 | Število razstavljavcev: 160 | Sodelujoče države: 9 | Število obiskovalcev: 8.000

SREDA, 8. 3.

dan gradbeništva
dan komunale
dan energetike

dan obrtnih dejavnosti 
dan gradbenega 
izobražževanja

ČETRTEK, 9. 3.

PETEK, 10. 3. SOBOTA, 11. 3.

ŽELEZNIŠKI IN CESTNI 
PROMET

ENERGETSKI POTENCIAL 
SLOVENIJE

TRENDI SODOBNE 
GRADBENE TEHNIKE

OBRT - VAJENIŠTVO

PRAVNOZAKONODAJNI 
DOGODEK

KADROVSKE POTREBE V 
GRADBENIŠTVU 

KOMUNALA

B2B

INVESTICIJE V GRADBENIŠTVU

MEGRA - G R A D B E N I Š T V O

GRADBENIŠTVO
• urbanistično načrtovanje
• projektiranje
• inženirske svetovalne storitve
• gradnja stavb
• gradbeni inženirski objekti
• posebna gradbena dela
• sanacije in obnove
• ureditev okolice
• geotehnična dela

MATERIALI ZA GRADNJO
• veziva in industrijske malte
• elementi za zidanje
• predizdelani elementi za gradnjo
• izolacijski materiali
• estrihi in tlaki
• sanacijski materiali
• materiali in elementi za  
 urejanje in oprema vrtov,  
 otroških igrišč, parkirišč

STAVBNO POHIŠTVO IN
STAVBNI ELEMENTI
• okna, vrata, senčila
• zimski vrtovi
• stopnišča, zaščitne  
 in balkonske ograje
• dimniki

GRADBENA KEMIJA
• barve, laki, premazi
• tesnilne mase, lepila 

GRADBENA MEHANIZACIJA,
OPREMA IN ORODJA
• stroji in oprema za separacije, 
 betonarne in asfaltne baze
• gradbeni stroji in naprave
• tovorna in specialna vozila
• opažni in podporni sistemi, odri
• orodja
• geodetska merilna orodja 
 in instrumenti 

SODOBNE HIŠE
• nizkoenergijska in pasivna gradnja
• montažne lesene gradnje
• gradnja s porobetonom in opeko
• ekogradnja
• energetska sanacija zgradb
• materiali in sistemi za 
 nizkoenergijsko gradnjo
• sodobni fasadni sistemi
• energijsko učinkovita okna
• napredne toplotne izolacije
• senčila in optimalna izraba 
 dnevne svetlobe 

OSTREŠJA IN KRITINE
• strešne konstrukcije
• strešne kritine, žlebovi 

VAROVANJE, ZAŠČITA,  
REŠEVANJE
• protivlomna vrata in okna 
• protipožarna oprema
• protipoplavna oprema
• alarmne naprave in sistemi
• oprema za samozaščito
• oprema za objekta
• vozila, nadgradnje in oprema

OPREMA ZA GRADBIŠČA
• kontejnerji
• sanitarne kabine
• razsvetljava gradbišč
• ograde in varovalne mreže

DVIGALA
• tovorna
• osebna
• invalidska
• dvižni pripomočki



POS - O B R T

GREEN - Z E L E N A  Z A  P R I H O D N O S TKOGRA - K O M U N A L A

ENGRA - E N E R G E T I K A

ZAKLJUČNA DELA V 
GRADBENIŠTVU
• pleskarska dela
• krovska in kleparska dela
• keramičarska dela
• parketarstvo
• polaganje talnih oblog
• keramičarstvo
• pečarstvo
• kovinarstvo
• lesarstvo
• steklarstvo
• slikopleskarstvo  
 in črkoslikarstvo

OBRT V GRADBENIŠTVU
• gradbena dela
• inštalacijska dela
• suhomontažna dela
• suha gradnja
• gradbeni materiali
• kritine 

INSTALACIJE
• elektro instalacije
• vodovodne instalacije
• hidro instalacije
• toplotne instalacije
• klimatizacija objektov
• strojne instalacije

VZDRŽEVANJE
• čiščenje objektov
• dimnikarstvo

UREJANJE OKOLICE
• cvetličarstvo in vrtnarstvo
• kamnoseštvo
• cementninarstvo
• teracerstvo

DRUGA PODROČJA OBRTI
• predelava plastike in gume
• pogrebna dejavnost

OGREVANJE, HLAJENJE,
PREZRAČEVANJE
• ogrevalne naprave in sistemi
• sistemi in oprema za 
 prezračevanje
• sistemi in oprema za hlajenje

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (OVE)
• sončne elektrarne in oprema
• termosolarni sistemi
• vetrna energija
• hidroelektrarne
• geotermalna energija
• biomasa
• bioplin in odpadki
• toplotne črpalke
• gorivne celice
• SPTE (soproizvodnja toplote  
 in električne energije)

ENERGETSKE NAPRAVE
• prenosniki toplote
• hladilni stolpi
• kotli
• ejektorji

GORIVA (ENERGENTI)
 

ELEKTRIČNE NAPRAVE
• oprema za prenos in distribucijo 
 električne energije
• kabli in instalacijski vodniki
• stikalna in merilna tehnika
• električne in elektronske 
 komponente
• izdelki za zaščito in regulacijo el. 
 naprav
• baterije in akumulatorji
• orodje
• sistemi in oprema za  
 gospodarjenje z energijo

E- MOBILNOST
• električni avtomobili
• električna motorna kolesa
• polnilne postaje

ZUNANJA IN NOTRANJA
RAZSVETLJAVA
• energijsko učinkovita svetila
• LED svetila
• energijsko učinkovita javna  
 razsvetljava
• avtomatizacija doma
• solarna svetila in naprave

KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA
• oprema in tehnologija za 
 vzdrževanje komunalne 
 infrastrukture

UREJANJE OKOLICE
• svetovanje, načrtovanje in 
 ureditev okolice
• materiali in elementi za urejanje 
 okolice
• stroji in oprema za urejanje 
 okolice
• drevesa in drugo rastje
• sistemi za zalivanje in namakanje 
 zelenih površin
• vrtno pohištvo, ograje in druga 
 oprema

OPREMA ZA DOM
• majhne čistilne naprave
• rezervoarji za zbiranje deževnice
• sobni in vrtni kompostniki
• čistilci vode
• gospodinjski mlini za kuhinjske 
 vrtne odpadke

OPREMA ZA JAVNE POVRŠINE
• informacijski in orientacijski sistemi
• prodajni kioski, prodajni avtomati
• stojala za kolesa
• drevesna zaščita, cvetlična korita
• javna in mobilna stranišča
• javne klopi, stoli, mize
• oprema za starejše in invalide
• ostala oprema

OBJEKTI ZA PROSTI ČAS,
ŠPORT IN IZOBRAŽEVANJE
• oprema za športne objekte
• oprema za otroška igrišča
• oprema za šole
• kopališča, bazeni

DIMNIKARSKE STORITVE 
IN OPREMA

OPREMA IN STORITVE ZA
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
• smetnjaki in kontejnerji
• stroji in oprema za čiščenje 
 javnih površin
• zimska služba
• ponudniki čistilnih  
 in vzdrževalnih storitev

PROGRAMSKA OPREMA,
INFORMACIJSKI SISTEMI

RAVNANJE Z ODPADKI
• oprema in stroji za zbiranje  
 in recikliranje odpadkov
• predelava odpadkov
• oprema in naprave za sežiganje 
 odpadkov
• oprema in naprave za odlaganje
• javni in gospodinjski koši za 
 ločeno zbiranje odpadkov 

RAVNANJE Z VODO
• priprava in oskrba s pitno vodo
• odvajanje in čiščenje odpadne  
 in padavinske vode

VARSTVO OKOLJA
• oprema za zaščito pred škodljivimi  
 vplivi na okolje
• čiščenje zraka in dimnih plinov
• saniranje in dekontaminiranje  
 površin
• čiščenje in urejanje vodotokov
• merjenje, regulacija in nadzorni 
 sistemi
• okoljski inženiring
• javna razsvetljava
• prometno omrežje in parkirišča

ZELENE TEHNOLOGIJE  
IN INOVACIJE
• raziskave in razvoj
• tehnologije prihodnosti
• informatika in elektronika
• novi pristopi pri pridelavi  
 hrane
• okoljsko inteligentni izdelki

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
• sončna, vetrna,  
 geotermalna energija
• gorivne celice
• plin
• hidroenergija
• biomasa
• energija iz odpadnih materialov

TRAJNOSTNI URBANIZEM,
GRADBENIŠTVO IN  
ARHITEKTURA
• prostorsko načrtovanje
• eko in bio gradnja  
 ter sanacija objektov
• urejanje okolice

OKOLJU PRIJAZNA MOBILNOST
• elektrovozila in polnilne postaje
• hibridi
• vozila na utekočinjen plin
• alternativna vozila in storitve

KROŽNA OBRT, PODJETNIŠTVO 
IN INDUSTRIJA
• proizvodnja in izdelki, prijazni  
 okolju in človeku v celotnem  
 življenjskem ciklusu
• zelena delovna mesta
• zdravo in varno delovno okolje

VAROVANJE IN SANACIJA 
OKOLJA
• preprečevanje vodnih izgub
• ekološke čistilne naprave
• okoljevarstvena tehnika in storitve

BIVANJE Z NARAVO
• eko – bio pohištvo
• zelena - bela tehnika  
 in mali gospodinjski aparati
• zdrava in ekološka hrana
• oprema in sredstva za čiščenje
• prečiščevanje vode in zraka
• hišne živali in rastline
• vrt doma

ZELENA POTROŠNJA  
IN ŽIVLJENJSKI SLOG
• trajnostno oblikovanje
• moda
• zdravje in osebna nega
• oddih in prosti čas
• človeku in okolju prijazni  
 potrošni izdelki



SEJEM GRADBENIŠTVA, 
ENERGETIKE, KOMUNALE IN OBRTI 
8.–11. 3. 2023, 
Gornja Radgona

ROK PRIJAVE
27. januar 2023

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

Natalija Dvoršak
projektni vodja sejma MEGRA
T: +386 (0)2 5642 116
E: natalija@pomurski-sejem.si 

Sandra Sedmak
projektni vodja, strokovni program
T: +386 (0)2 564 2 118
E: sandra@pomurski-sejem.si 

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

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

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

INFORMACIJE:

PREDSTAVNIŠTVA:

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-megra.si

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

vhod / 
izhod

uprava sejma
tiskovno središče

recepcija

dvorana /  
predavalnica

parkirišče

SHEMA 
SEJMIŠČA

KJE SMO

DELOVNI ČAS SEJMA
Od srede do sobote:  
9.00–17.00


