
 
 
 
LAS Dobro za nas 
Trg svobode 5, Slovenska Bistrica 

 
 
 
        DRSP 
        Slavina 31, Prestranek 

  

 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja organizira različna strokovna usposabljanja, posvete in promocijske dogodke na 
področju razvoja podeželja. Na dogodke so vabljeni člani društva in širša zainteresirana javnost. Tokratni posvet poteka v 
sodelovanju z LAS Dobro za nas. 

 

TEMATSKI POSVET LAS 
Priložnosti in izzivi na področju razvoja kmetijstva, zdrave hrane in podjetništva na 

podeželju, ki bo potekal v Slovenski Bistrici 6. 9. 2019. 
 
Lokacija: Grajska ulica 11, Slovenska Bistrica (https://goo.gl/maps/6U35qAPFoNCgohY26) 

Program: 

9.00 – 9.30 

9.30 – 10.30 

Sprejem, registracija in pogostitev udeležencev 

Kratka predstavitev aktualnih projektov  

10.30 – 11.15 Pozdravni nagovori 
dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica 
Aleš Zidar, predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja 
dr. Aleksandra Pivec, ministrica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(pozdrav in predstavitev novosti na ministrstvu)  

11.15 – 12.30 Okrogla miza – Priložnosti in izzivi na področju razvoja kmetijstva, zdrave hrane in podjetništva na 
podeželju 
Sodelujoči na okrogli mizi: Aleš Zidar, Društvo za razvoj slovenskega podeželja, Alina Cunk-Perklič, 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Marija Kresnik, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod 
Ptuj, Irena Kropf, Inštitut KON-CERT, in Marjan Podgrajšek, EKO kmetija Podgrajšek. 

12.30 – 13.00 Prenos znanja na mlade – primeri dobrih praks LAS Dobro za nas 
Modra delavnica – od poskusa do poklica  
Učilnica v naravi: Zemljanka za koriščenje energije zemlje na učnem poligonu za samooskrbo  

13.00 – 14.00 Kosilo 

14.00 - 16.00  Ogled čebelarskega centra Slovenska Bistrica s starodobniki 

Posvet poteka v okviru tradicionalne prireditve Podobe bistriških domačij ter projekta Povezovanje kulturno turističnih 
potencialov na območju občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane, sofinanciranega s pomočjo Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja v okviru LAS Dobro za nas.  

Dodatne informacije: Vesna Erhart, sekretarka DRSP (info@drustvo-podezelje.si; 041 745 184). 

 

Prijave do 30. 8. 2019 na elektronski naslov info@drustvo-podezelje.si 

 

            

Predsednik DRSP: 

Aleš Zidar 
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