
 
 

 
 

Vabimo vas, da se nam v petek, 5. januarja 2018, ob 16:30. uri v 
dvorani Občine Gorišnica 

pridružite na regionalnem omizju 

Pametne vasi – nove tehnologije in koncepti za 
ohranitev ptujskega in ormoškega podeželja. 

 
Udeležba na omizju je brezplačna in odprta za širšo javnost. 

Kaj se skriva pod pojmom »pametne vasi« in kakšen bo njihov vpliv na življenje 
in delo na podeželju, kmetijah, vaseh in manjših mestih v prihajajočih 
desetletjih? Vpliv digitalizacije in avtomatizacije se odraža v zahtevah po 
razvoju preciznega kmetijstva, pametnih energetskih omrežij, spremembi 
miselnosti v ekonomiji, mobilnosti, socialni oskrbi, zdravstvu in turizmu, hkrati 
pa temeljito posega v sivo cono zakonodaje in regulativ. Kaj pomeni to za 
prebivalce, kmetijstvo in za gospodarstvo? Kako lahko zagotovimo, da digitalni 
prepad med podeželjem in mesti ne bo povzročil izseljevanja, revščine in 
propada kmetij? Ali bomo te izzive izkoristili za odpiranje novih delovnih mest, 
učinkovit in hiter javni promet, čistejše okolje ali boljšo izrabo kmetijskih 
površin? 



Evropska komisija kot odgovor na ta vprašanja pripravlja sveženj ukrepov in 
razpisov pod okriljem EU akcije za pametne vasi. Evropski parlament pa je, na 
predlog poslancev Franca Bogoviča in Tiborja Szanyija, pred kratkim potrdil 
pripravljalni ukrep v višini 3,3 milijona, ki bo namenjen prav razvoju pametnih 
rešitev za evropsko podeželje. V Gorišnici bomo raziskovali, kako lahko 
Slovenija izkoristi omenjeni pripravljalni ukrep in druge priložnosti in s tem 
postane vodilna evropska država v razvoju kakovosti življenja in dela na 
podeželju.  
 

Udeležence omizja bo pozdravil župan Občine Gorišnica Jožef Kokot. 
O prihodnosti kmetijstva in o ostalih novih konceptih in tehnologijah 
bodo razpravljali: 
 

• Radko Firbas, uporabnik namakalnega sistema 
• Niko Korošec, Mlin Korošec 
• dr. Štefan Čelan, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj 
• dr. Emilija Stojmenova, Fakulteta za elektrotehniko 
• Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP) 

 
K razpravi boste vabljeni vsi sodelujoči. Omizje bo vodila Suzana Lara 
Krause. 
 

*** 
 

Na dogodek vabita evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) in 
župan občine Gorišnica Jožef Kokot. 

 
 

*** 
 

Vljudno vabljeni! 
 
 

*** 
 

Na dogodek se, prosimo, prijavite: http://bit.ly/2ylNEHE.  

 
 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf
http://bogovic.eu/na-bogovicev-predlog-odbor-ep-potrdil-3-3-milijone-evrov-v-proracunu-eu-za-razvoj-koncepta-pametnih-vasi/
http://bogovic.eu/na-bogovicev-predlog-odbor-ep-potrdil-3-3-milijone-evrov-v-proracunu-eu-za-razvoj-koncepta-pametnih-vasi/
http://bit.ly/2ylNEHE

