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DRUØTVO ZA RAZVOJ
SLOVENSKEGA PODEÆELJA

2.

PROGRAM 2. SLOVENSKEGA PODEŽELSKEGA PARLAMENTA

Vabljeni na

16. OKTOBER 2012

SLOVENSKI PODEŽELSKI
PARLAMENT

16. in 17. oktobra 2012 v Terme Zreče.

 9.00 – 9.30
Prihod in registracija udeležencev
 9.30 – 10.30
Nagovori visokih gostov
mag. Dejan Židan, predstavnik Državnega zbora RS in predsednik
Odbora DZ RS za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje
Goran Šoster, predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja
Mario Milouchev, direktor Direktorata F, Evropska komisija –
Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja

Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje RS

S spoštovanjem!

 10.30 – 12.00
Podeželski parlament kot kontinuiran družbeni dialog
Podeželski parlament kot vez med državo in civilno družbo
dr. Marija Markeš, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS
Pogled na podeželje v Sloveniji: Izzivi slovenskega podeželja
dr. Luka Juvančič, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Goran Šoster

Franc Bogovič

Predsednik

Minister

Društvo za razvoj
slovenskega podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo
in okolje

Ljubljana, 5. 10. 2012

....................................

....................................

Ustvarjalni dialog med državo in civilno družbo
je postal neizpodbitna vrednota sodobnih družb.
S podeželskim parlamentom vzpostavljamo medij,
ki bo omogočal kar najširši družbeni dialog
o prihodnosti slovenskega podeželja.
Drugi podeželski parlament se bo osredotočil
na obravnavo najbolj aktualnih tem za razvoj
podeželja — vsebine novega Programa razvoja
podeželja RS v obdobju 2014—2020.

Izkušnje iz švedskega podeželskega parlamenta
Inez Abrahamzon, Švedski podeželski parlament
Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD) in pomen mreženja
Judit Török, Kontaktna točka Evropske mreže za razvoj podeželja
Razprava
 12.00 – 13.30
Odmor za kosilo
 13.30 – 14.00
Usmeritve kmetijske politike v obdobju 2014–2020
Predstavitev usmeritev Skupne kmetijske politike v obdobju
2014—2020 z vidika Evropske Komisije
Peter Kaltenegger, Evropska komisija – Generalni direktorat
za kmetijstvo in razvoj podeželja

Predstavitev usmeritev Skupne kmetijske politike
v obdobju 2014—2020 z nacionalnega vidika —
dr. Martina Bavec, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS
 14.00 – 17.00
Delo po delovnih skupinah
Konkurenčnost — nove naložbe in sodelovanje
Okolje — kmetijstvo kot zaveznik ohranjanja narave
Svetovanje, izobraževanje in inovativnost

Podeželje – ustvarjalni prostor tudi za iniciative mladih
Gozdarstvo – vključevanje v politiko razvoja podeželja
Prihodnji razvoj pristopa LEADER in Mreža za podeželje
Ozelenitev I. stebra Skupne kmetijske politike
Implementacija neposrednih plačil v Sloveniji
 17.00 – 19.30
Uspešni projekti in partnerstva s slov. podeželja
Predstavitev na stojnicah »Gradimo vitalno podeželje«
Dobre prakse Programa razvoja podeželja 2007–2013
Lokalne akcijske skupine in izvajalci projektov LEADER
Društva in podeželske iniciative
Kulturne predstavitve
 19.00
Večerja

....................................
17. OKTOBER 2012
 9.00 – 9.10
Nagovor predstavnika Vlade RS
 9.10 – 10.50
Poročila o delu v skupinah in odziv Vlade RS na temo:
Konkurenčnost — nove naložbe in sodelovanje
Okolje — kmetijstvo kot zaveznik ohranjanja narave
Podeželje — ustvarjalni prostor tudi za iniciative mladih
Gozdarstvo — vključevanje v politiko razvoja podeželja
 11.00 – 11.50
Svetovanje, izobraževanje in inovativnost
Prihodnji razvoj pristopa LEADER in Mreža za podeželje
 12.00 – 12.50
Ozelenitev I. stebra Skupne kmetijske politike
Implementacija neposrednih plačil v Sloveniji
 13.00 – 13.30
Zaključki in usmeritve podeželskega parlamenta
 13.30 – 14.00
Odhod udeležencev

....................................
Prijava za sodelovanje na 2. SPP je obvezna. Prijavijo se lahko tako,
da izpolnjeno prijavnico pošljejo na elektronski naslov
info@drustvo-podezelje.si ali po pošti na naslov Društvo za razvoj
slovenskega podeželja, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer.

Zadnji rok za prijave je četrtek, 11. 10. 2012.
Vljudno vabljeni na 2. SPP!

