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Vabilo na javno predstavitev Resolucije: Naša hrana, podeželje 
in naravni viri po 2021

Spoštovani,

Vabim vas na tretjo javno predstavitev in razpravo o Resoluciji: Naša hrana, podeželje in 
naravni viri po 2021, ki bo v sredo

29. maja 2019, s pričetkom ob 13:00 na Fakulteti za management Univerze na 
Primorskem, Cankarjeva ulica 5, Koper (Velika predavalnica).

Resolucija opredeljuje ključne razvojne smernice kmetijskega sektorja in z njim povezanih 
dejavnosti, vključno s podeželjem v obdobju po letu 2021. 

Z opredelitvijo ciljev ter načel bodočega razvoja se postavlja nov koncept, ki v ospredje 
postavlja zahteve in pričakovanja družbe do kmetijstva z vidika zagotavljanja varne in 
kakovostne hrane, varovanja naravnih virov in odziva na podnebne spremembe ter ohranjanja 
vitalnega podeželja. Resolucija poleg tega predstavlja tudi vsebinski okvir za pripravo 
Strateškega načrta izvajanja ukrepov Skupne kmetijske politike po 2020. 

Namen dogodka je spodbuditi široko razpravo o ključnih predlogih Resolucije z vsemi 
relevantnimi deležniki s področja kmetijstva, živilske industrije, okolja in širše družbe. 

Program:

13:00 – 13:20 Predstavitev resolucije: dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

13:20 – 14:20   Okrogla miza: Turizem danes in po letu 2021
                            Moderira: dr. Aleš Gačnik, doktor etnoloških znanosti in sociolog kulture na 

Univerzi na Primorskem

Predvidoma sodelujoči:
 Eva Štravs Podlogar, Državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski 

razvoj in tehnologijo
 Silvan Peršolja, direktor Vinske kleti „Goriška Brda“
 Stanka Pretner, ekološka turistična kmetija Pri plajerju
 Tomaž Kavčič, chef Gostilne pri Lojzetu (Dvorec Zemono)
 Franko Lisjak, Oljarna Lisjak
 Predstavnik Ministrstva za okolje in prostor



14:20 -  14:35 Povzetek razprave in pobude iz občinstva

14:35 – 14:50 Zaključne besede: dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano

Prosim vas, da vašo udeležbo potrdite na naslov: skppo2020.mkgp@gov.si. do torka, 28. maja
2019, do 12:00. 

Vljudno vabljeni, 

dr. Aleksandra Pivec
       ministrica
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