
 

 

Pametne vasi - sodobno kmetijstvo in kakovostno bivanje na podeželju v dobi digitalizacije 

 

Pridružite se nam v nedeljo, 26. avgusta 2018, ob 12. uri v Dvorani 1  

na 56. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni.  

 

Na dogodek se, prosimo, prijavite na: bit.ly/PametneVasi_AGRA.  

Dogodek je odprt za širšo javnost. Podrobnosti o sejmu na: www.sejem-agra.si.  

  

Kaj se skriva pod pojmom pametne vasi in kakšen bo njihov vpliv na življenje in kmetovanje v prihajajočih desetletjih? Vpliv digitalizacije in 

avtomatizacije se namreč odraža v zahtevah po iskanju inovativnih rešitev v kmetijstvu, živilskih verigah, socialni oskrbi, mobilnosti in prenosu 

znanja na nove generacije. 

Evropska komisija kot odgovor na te izzive pripravlja sveženj ukrepov in razpisov pod okriljem »EU akcije za pametne vasi«, Evropski 

parlament pa je na predlog poslancev Franca Bogoviča in Tiborja Szanyija potrdil pripravljalni ukrep v višini 3,3 milijona EUR, ki bo namenjen 

prav razvoju pametnih rešitev za evropsko podeželje. Ta pripravljalni ukrep bo podlaga za uvedbo stalnih sredstev v proračunu EU za 

financiranje razvoja podeželja, zato se na razpis pripravlja tudi slovenska ekipa, ki bo podala usmeritve za financiranje skozi oči in potrebe 

slovenskega podeželja.  

Na omizju bomo odkrivali, kako lahko tudi Slovenija aktivno sodeluje v procesu pridobivanja sredstev, hkrati pa bomo, v duhu tematike 

letošnjega sejma AGRA, poiskali tudi rešitve na problematiko odhajanja mladih s podeželja in prenosa znanja ter dobrin s starejše na mlajšo 

generacijo, kar bo temelj vsake pametne vasi. Če želite pobliže spoznati ali sodelovati v projektih pametnih vasi, se pridružite na omizju, na 

katerem bodo strokovnjaki in akterji s področja predstavljali dobre in obstoječe primere pametnih rešitev: 

● Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP), nadomestni član Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja v Evropskem 
parlamentu AGRI in so-pobudnik EU akcije za pametne vasi, 

● Tibor Szanyi, madžarski evropski poslanec (S&D), član Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja v Evropskem 
parlamentu AGRI in so-pobudnik EU akcije za pametne vasi; 

● dr. Emilija Stojmenova Duh,Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani:  Predstavitev projekta, priprava na 
razpis pripravljalnega ukrepa »Smart Rural Areas in the 21st Century«; 

● Marko Zevnik, Zavod Sopotniki: Družbena inovativnost na podeželju - mobilnost starejših; 
● mag. Tanja Strniša, državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 
● Matjaž Šteblaj, direktor Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva Pametna mesta in skupnosti; 
● Borut Lipoglavšek, Ino Brežice: Rešitve v preciznem kmetijstvu. 

 

Po končani razpravi bo priložnost za pogovor ob druženju in pogostitvi. 

 

Prijava na dogodek: http://bit.ly/PametneVasi_AGRA  

Več informacij o dogodku na info@bogovic.eu.  
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