
 »Podeželski parlamenti prispevajo k participativni demokraciji«

Spoštovani!

Vabimo vas na 4. Slovenski podeželski parlament, ki bo zasedal v 
prostorih Grm Novo  mesto – center biotehnike in turizma, 22. septembra 
2017. Uvodni del bo potekal 21. septembra v Šentrupertu.

Dogodek soorganizirajo na pobudo Društva za razvoj slovenskega 
podeželja partnerji Mreže za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 
Zadružna zveza Slovenije, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij 
in Zveza slovenske podeželske mladine.

Prijave na dogodek zbirajo organizatorji najkasneje do 10. septembra 
2017 preko povezave oz. do zapolnitve razpoložljivih mest. Kotizacije za 
dogodek ni, udeležencem je zagotovljen brezplačen program in prehrana. 

Več informacij o dogodku in registraciji najdete na spletnih straneh      
www.drustvo-podezelje.si  in  www.program-podezelja.si.  

Vljudno vabljeni!

vabilovabilo

http://drustvo-podezelje.si/podezelski-parlament/slovenski-podezelski-parlament/prijavnica-na-4-spp
http://www.drustvo-podezelje.si
http://www.program-podezelja.si


okvirni program
UVoDNi Del                                                                  četrtek, 21. 9. 2017
Dan lokalniH EkonomiJ                                   (Maksimalno število udeležencev: 50)

9.00 – 12.00 Strokovna ekskurzija z ogledom primerov dobrih praks
Ljubljana – 
Šentrupert

12.00 – 17.00
Konferenca pod kozolci: 
“Spodbujanje lokalnih in regionalnih ekonomij” Šentrupert

20.00
Druženje ob ogledu filma DEMAIN (Jutri) avtorjev Cyril 
Dion in Melanie Laurent

Novo
mesto

ZaSeDaNje PoDeželSKeGa ParlaMeNta                 petek, 22. 9. 2017
SOBIVANJE PODEŽELJA IN KMETIJSTVA     (Maksimalno število udeležencev: 300)

9.00 – 12.00
Kmetijstvo in podeželje v prihodnji skupni kmetijski
politiki (SKP) po letu 2020

Grm Novo 
mesto

12.00 – 17.00 Delavnice
- Storitve na podeželju
- Verige vrednosti
- Upravljanje s tveganji
- Zaposlovanje in infrastruktura na podeželju
- Sobivanje generacij na podeželju in vloga mladih
- Prehranska varnost
- Pametno upravljanje naravnih virov
- Znanje na podeželju in inovativnost
- Zadružništvo
- Skupna kmetijska politika in poenostavitve 

17.00 – 18.00 Zaključki in priporočila 4. SPP

okvirni program

»SOŽITJE MED PODEŽELJEM IN KMETIJSTVOM«

okoli 300 predstavnikov slovenskega podeželja, vključno z vidnimi predstavniki strokovne 
in politične javnosti, bo ob prisotnosti udeležencev iz drugih evropskih držav razpravljalo o 
aktualnih izzivih slovenskega podeželja. Prisluhnili bodo uglednim gostom in razpravljali na 
desetih tematskih delavnicah, obiskali in izmenjali izkušnje ob primerih dobre prakse in iskali 
rešitve na javnih soočenjih.

4. Slovenski podeželski parlament je posvečen iskanju sožitja med podeželjem in kmetijstvom 
v luči prihajajočih sprememb Skupne kmetijske politike po letu 2020. K temu bo prispeval tudi 
razmislek o vlogi  lokalnih ekonomij pri iskanju rešitev za trajnostni razvoj podeželja.

Število udeležencev je omejeno na 50 v uvodnem delu (21. 9.) in na 300 v glavnem delu 4.SPP 
(22. 9.) Dogodek so finančno podprli Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, program europe for Citizens, PrePare, laS Dolenjske in Bele 
krajine in Društvo za razvoj slovenskega podeželja.

http://drustvo-podezelje.si/podezelski-parlament/slovenski-podezelski-parlament/prijavnica-na-4-spp

