
 

 

 
 

 
 

 

  

 

Projekt Evropska mreža za kohezijo in solidarnost na podeželju/ 
European Network for the Cohesion and Solidarity in Rural Areas - ENSURE 

 
Mednarodna konferenca 

“Izzivi EU in prihodnost podeželja po letu 2020” 
 

Četrtek, 6. junij 2019, ob 10.00 
Grad Slovenska Bistrica 

 

 Program dogodka  
 
 

9.30-10.00 Registracija 

10.00 Pozdrav župana občine Slovenska Bistrica, dr. Ivana Žagarja 

10.10-10.50 Pametne vasi – razvoj pametnih rešitev za evropsko podeželje 

G. Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP), član Odbora za regionalni razvoj in nadomestni član Odbora 
za kmetijstvo in razvoj podeželja 

10.50-11.30 Skupna kmetijska politika po letu 2020 – perspektive in povzetek raziskave 

Dr. Franco Sotte, Universita Politecnica delle Marche, Italija 

11.30-11.40 Odmor 

11.40-13.10 Okrogla miza “Izzivi EU in prihodnost podeželja po letu 2020” 

Ddr. (Harvard in Univerza v Ljubljani) Rudi Rizman, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani in Bologni 

G. Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP), član Odbora za regionalni razvoj in nadomestni član Odbora 
za kmetijstvo in razvoj podeželja 

G. Aleš Zidar, predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja 

Dr. Dimitrios Antoniadis, Univerza v Tesaliji, Grčija 

Predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije 

13.15-14.15 Kosilo 
 
Na dogodku se bomo posvetili vprašanjem, ki se tičejo razvoja in prihodnosti Evropske unije v splošnem oz. na 
konkretnem primeru razvoja slovenskega in evropskega podeželja. “Koliko imamo pri kreiranju politike proste roke 
oz. koliko smo omejeni s strani EU;  s katerimi izzivi se EU sooča danes in kaj jo čaka v prihodnje; kakšni so vzroki in 
posledice evroskepticizma; kakšna kmetijska politika se nam obeta po letu 2020; kakšno je slovensko in evropsko 
podeželje danes in česa se lahko na podeželju nadejamo v prihodnje” – to so le nekatera izmed vprašanj, katerim se 

bomo na dogodku posvetili, veseli pa bomo tudi vaših komentarjev in vprašanj. 
 
Za učinkovito organizacijo dogodka vas vljudno naprošamo za potrditev svoje udeležbe. Prijave 
sprejemamo preko spletnega obrazca ( ) oz. preko tel. 02 620 22 https://forms.gle/W1zVWvfqB4bHRGDa8
73 
Dogodek bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku (prevajanje zagotovljeno). 

https://forms.gle/W1zVWvfqB4bHRGDa8

