
 

 

 

   

 

 
Zveza slovenske podeželske mladine v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko 

zbornico Slovenije in stičišče SVARUN 
 

vabimo na dogodek 
 

KAKOVOST ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU, 
 
 

ki bo v ponedeljek, 22. avgusta 2022, ob 09.30, v dvorani 5, 
na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. 

 
 
Dogodek je namenjen predstavitvi dela treh partnerjev - stičišča SVARUN, KGZS in ZSPM - na 
področju izboljševanja kakovosti življenja na podeželju. Rezultati preteklega dela namreč 
kažejo, da je kakovost življenja bistvenega pomena v prizadevanjih za podporo, ohranitev in 
razvoj slovenskih kmetij in celotnega podeželja. Na dogodku se bodo tako odvijale delavnice, 
katerih namen je na podlagi diskusije o izpostavljenih vprašanjih oblikovati stališče, v 
katerem bomo opredelili najbolj pereča socialna vprašanja, ki bremenijo podeželsko 
prebivalstvo, načine za njihovo reševanje in vrzeli v znanju na tem področju.   
 
 
Predvideni program dogodka 

09.30 – 09.40:  Pozdravni nagovori in predstavitev poteka srečanja  
09.40 – 09.45:  neMOČ podeželja: Kje smo sedaj? (Anja Mager) 
09.45 – 09.55:  Svetovanje s področja gospodarske učinkovitosti, odpornosti kmetij in                              
                       psihoterapevtska podpora (Lucija Pinterič) 
09.55 – 10.10:   Predstavitev dosedanjih izsledkov stičišča SVARUN (Ilona Rac) 
10.10 – 10.20:   Predstavitev dela v skupinah (Emil Erjavec) 
10.20 – 11.05:   Delavnice 
11.05 – 11.30:    Zaključki srečanja (Majda Černič Istenič) 
11.30 – 12.00:   Neformalno druženje 
 
 
Prosimo, da se na dogodek prijavite najpozneje do petka, 19. avgusta 2022, na spletni 
povezavi: https://forms.gle/SfcE8ojCkDMNXmXK9 
 
 
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na anja.mager@zspm.si, ilona.rac@bf.uni-lj.si 
ali lucija.pinteric@kgzs.si  
 
 
Vabimo vas, da se nam pridružite in da skupaj prispevamo k dvigu kakovosti življenja na 
podeželju. 
 
 

     Ekipa Kakovosti življenja na podeželju.
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Priloga k vabilu  
Vsebinska izhodišča za delavnice: KAKOVOST ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU 
 

Socio-ekonomski in kulturni odnosi na podeželju se pospešeno spreminjajo. Spreminjajo se 
tradicionalna razmerja in družbene vloge družinskih članov, mladih in starejših. Na večini 
kmečkih gospodarstev kmetijstvo ni zadosten vir za preživetje, drugih virov preživetja pa 
predvsem v odročnejših delih podeželja ni veliko. Pokojnine so pogosto nizke, možnosti 
pridobivanja socialne podpore pa iz različnih razlogov (lastništvo nepremičnin, socialni 
pritisk, omejene informacije) omejene. Veriga socialnih stisk ima tako praviloma izvor v 
materialnih stiskah, ki se jim lahko pridružujejo drugi negativni pojavi. Zlasti so tukaj 
izpostavljeni starejši, pa tudi ženske; mladi v veliki meri odhajajo in kdor ostane, se pogosto 
sooča z osamljenostjo in odvisnostjo. 

Slovenija ima urejen javni zdravstveni in pokojninski sistem ter sorazmerno široko paleto 
ukrepov socialne politike. Z izjemo sistema kmečkega pokojninskega zavarovanja pa ni 
specifičnih ukrepov, namenjenih podeželskemu prebivalstvu. Predvsem v odročnejših delih 
prihaja do izrazitih socialnih stisk, ki jih zaradi specifičnosti, prostorske razpršenosti javni 
sistem socialne politike le delno zasledi in rešuje. Zahtevna socialna vprašanja slovenskega 
podeželja zahtevajo temeljito prenovo socialne politike za podeželje, ki bo upoštevala 
njegove specifike, med drugim najmanj ureditev javnih socialnih podpor, podporo 
informiranju in različne institucionalne spremembe v socialni politiki do podeželja. 

Poleg vsebinskih vprašanj obstajajo na ravni države številne slepe pege v raziskanosti 
podeželja. Prva težava je, da to niti ni ustrezno definirano. Obenem potekajo raziskave o 
različnih vidikih kakovosti življenja na podeželju, ki pa so parcialne in nimajo sistemskega 
financiranja, povrhu tega pa je področje ruralnega družboslovja v Sloveniji izrazito 
podhranjeno z vidika multidisciplinarnih kompetenc, ki jih terja obravnava tega 
kompleksnega vprašanja. Zato obstajajo precejšnje raziskovalne in podatkovne vrzeli na 
področjih socio-ekonomskega položaja podeželanov, marginalnih skupin, enakosti spolov, pa 
tudi pri uvrščanju socialnih vprašanj v javne politike, zlasti v ukrepe Skupne kmetijske 
politike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


