V A B I L O
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ministrstvo za okolje in prostor
in Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi
organiziramo mednarodno konferenco na temo

»Varstvo narave in kmetijstvo
Od prepirljivega para do vlečnega konja
inovativnega razvoja podeželja v Evropi«
Konferenca bo potekala
v četrtek 10. marca in petek 11. marca 2016,
v Hotelu Epicenter v Postojni.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Biseri narave ali proizvodni obrat? Ekonomija ali ekologija? Ustvarjanje
dobička ali kulturna krajina? Ohranjati ali obnavljati? Razvoj v podeželskih
območjih Evrope je zaznamovan s številnimi navideznimi nasprotji.
Konferenca želi pokazati, da obstajajo poti, ko lahko iz navideznih nasprotij
gradimo plodno sobivanje.
Celo več: konferenca ima jasno usmeritev, da je inovativen in trajen razvoj,
v korist tako mestu kot podeželju mogoč le, če prepoznamo soodvisnost in
izrabimo simbiozo med varovanjem narave in kmetijstvom.

PROGRAM
Četrtek, 10. marec 2016
9.45 – 10.00

Prihod udeležencev

13.20 – 14.00 Diskusija

10.00 – 10.30 Pozdravni nagovor

14.00 – 15.15 Odmor za kosilo

10.30 – 11.10 Od biodiverzitete do varstva narave

15.15 – 15.35	
Inovativen razvoj podeželja potrebuje simbiozo
varovanja in rabe

Tomi Trilar, Prirodoslovni muzej Slovenije

11.10 – 11.40 P
 omen varstva narave kot osnove in priložnosti
za gospodarske in druge dejavnosti
Andrej Bibič, Ministrstvo za okolje in prostor

11.40 – 12.00 Diskusija

Peter Schawerda, Svetovalec pri Evropski delovni skupnosti
za razvoj podeželja in obnovo vasi

15.35 – 15.55	
Ekologija in ekonomija v sozvočju
Uspešen razvoj občin v simbiozi navideznih nasprotij
Helmuth Innerbichler, Predsednik Lokalne akcijske skupine

12.00 – 12.30 Odmor za kavo

Pustertal, Južna Tirolska, Italija

12.30 – 13.00	Kaj mora kmet storiti danes, da bi lahko prideloval
in predeloval tudi jutri?
Igor Ahačevčič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

13.00 – 13.20	
Ekološko turistična kmetija Pri Lovrču,
Čadrg - Predstavitev primera iz prakse

15.55 – 16.15	
Ekološki račun v občini Nebelschütz
Župan Thomas Zschornak, Nebelschütz, Saška, Nemčija

16.15 – 16.45 Diskusija

Ekološko turistična kmetija Pri Lovrču

Petek, 11. marec 2016
Regijski park Škocjanske jame je bil ustanovljen z Zakonom o regijskem
parku Škocjanske jame (ZRPSJ) leta 1996. Škocjanske jame z okolico so
bile leta 1986 vpisane v sezname svetovne dediščine, od 1999 v Ramsarska
mokrišča in od 2004 na Biosferno območje Kras (MAB) vse pri Unescu, s
čimer je tudi svetovna strokovna javnost priznala pomen tega območja
kot edinstvenega. Kot tipično in najbolj značilno naravno kraško območje
svetovnega pomena ga uvrščamo kot enega od biserov na planetu Zemlji.

9.00 – 10.00	
Kratka predstavitev Škocjanskih jam
in biosfernega območja
10.00 – 13.00 Ogled Škocjanske jame z vodenjem

Število mest na dogodku je omejeno.
Prijave se zbirajo do petka, 4. marca 2016, na elektronskem naslovu mreza-podezelje.mkgp@gov.si.
Prosimo, da ob prijavi navedete:
ime in priimek,
organizacijo iz katere prihajate,
elektronski naslov,
meni za kosilo (vegetarijanski ali mesni) in
ali se boste udeležili ogleda Škocjanskih jam v petek, 11. marca 2016.

Za udeležbo se vam že vnaprej zahvaljujemo in se veselimo druženja z vami.
Vljudno vabljeni!
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