
Luka Juvančič

Na prvi okrogli mizi, Učinkovita proizvodnja in gospodarna poraba hrane, sodelujejo:

Branko Ravnik

Dr. Luka Juvančič je agrarni ekonomist in izredni profesor ekonomike naravnih 
virov na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Nabor področij, v katerih 
je raziskovalno in strokovno dejaven, je precej raznolik: od ekonomskih in 
upravljavskih vprašanj v kmetijstvu in kmetijski politiki (strukturne spremembe, 
tveganja v kmetijstvu, analiza ekonomskih, prostorskih in okoljskih učinkov 
javnih intervencij v kmetijstvu in razvoju podeželja), vrednotenja ekosistemskih 
storitev v kmetijstvu in gozdarstvu, do družbenih vprašanj, vezanih na različne 
vidike kmetijstva in prehrane (npr. poznavanje in percepcija GSO). V zadnjem 
času se intenzivneje ukvarja z možnostmi okoljsko vzdržnejše in ekonomsko 
učinkovitejše rabe biomase po načelu krožnega gospodarstva, ki se uveljavlja 
pod nazivom bioekonomija.

Branko Ravnik, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Rodil se je leta 1961 na Jesenicah. Leta 1985 je diplomiral na oddelku za 
zootehniko Biotehniške fakultete v Ljubljani. 
Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije se je zaposlil leta 2001 na mestu 
vodje kmetijske svetovalne službe Slovenije. Kasneje je delal kot direktor KGZS 
– Zavoda Kranj, leta 2007 je bil imenovan za generalnega direktorja Direktorata
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano RS. Leta 2014 je bil imenovan za direktorja Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije. 
Branko Ravnik je odločilno pomagal pri vzpostavitvi sistema slovenskega 
kmetijskega svetovanja v smeri razvoja kmetijstva in podeželja znotraj Evropske 
unije. Svoje delo nadgrajuje z delom v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 
(EESO). Gre za posvetovalno telo Evropske unije, ki s strokovnimi nasveti pri 
odločitvah pomaga Evropski komisiji, Svetu in Evropskemu parlamentu.



Urša Zgojznik

Matej Gregorič

Urša Zgojznik je predsednica okoljske nevladne organizacije Ekologi brez 
meja, sicer profesorica matematike in pedagogike. Ekologom brez meja se je 
pridružila že ob začetku, ko so organizirali največjo okoljsko akcijo v zgodovini 
Slovenije, Očistimo Slovenijo. V društvu se zdaj večinoma ukvarjajo s projekti 
za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter s ponovno rabo 
odpadkov. So nacionalna organizacija v mreži Zero Waste. V zadnjem času  
namenjajo posebno pozornost tematiki odpadne hrane, pripravljajo kampanje in 
orodja za preprečevanje nastajanja odpadne hrane in pomagajo iskati rešitve.

Matej Gregorič je že od leta 1999 zaposlen na Inštitutu za varovanje zdravja, 
današnjem Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Trenutno deluje na 
področju proučevanja in promocije zdrave prehrane in je vključen v številne 
nacionalne in mednarodne projekte s tega področja. Je  vodja strokovne 
skupine za prehrano na inštitutu, raziskovalec in predavatelj na področju 
okoljskih tematik ter prehrane, avtor oz. soavtor številnih znanstvenih in 
strokovnih  prispevkov, smernic za različne populacijske skupine in javno 
zdravstvenih politik. Je tudi koordinator in evalvator nekaterih pomembnih 
ukrepov na področju prehrane. Zaključil je tudi doktorski študij Bioznanosti na 
Biotehniški fakulteti v Ljubljani, na temo ocene prehranskih determinant z 
vidika varovanja zdravja, je član znanstvene mreže za zbiranje podatkov o 
prehrani pri Evropski agenciji za varnost hrane in je član Programske skupine 
Prehrana in javno zdravje pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS.

Jože Verbič 

Dr. Jože Verbič je strokovnjak s področja prehrane živali, kakovosti krme in 
vplivov kmetovanja na okolje. Zaposlen je na Kmetijskem inštitutu Slovenije. 
Je avtor nacionalnega sistema za vrednotenje oskrbljenosti prežvekovalcev z 
beljakovinami in energijo in soavtor spletnega programa za računanje obrokov 
za krave molznice KOKRA. Na področju kmetijsko-okoljskih vsebinah se ukvarja 
s kroženjem dušika v kmetijstvu. Je avtor nacionalne metodike za vodenje 
emisijskih evidenc za toplogredne pline in amonijak in urednik obsežnega 
svetovalnega kodeksa dobre kmetijske prakse. Dejavno sodeluje pri prenosu 
znanja v prakso, posredno (prek strokovnih publikacij) in tudi neposredno (s 
predavanji za kmete).



Tadeja Kvas Majer

Anka Lipušček Miklavčič

MKGP, Direktorat za kmetijstvo, generalna direktorica

Anka Lipušček Miklavič je od leta 1995 zaposlena v mlekarni Planika. Najprej 
je bila vodja komerciale, od leta 2006 pa je direktorica te mlekarne.  Vztrajnost, 
odločnost, včasih tudi poslovna trma, topel odnos do sočloveka, poznavanje 
in spoštovanje trdega kmečkega dela, sodelovanje in spoštovanje okolja, 
v katerem deluje, zaznamujejo njeno delo. Rada se pohvali, da ima ob sebi 
vestne in marljive sodelavce, in vedno poudarja, da zgodbo mlekarne Planka 
ustvarjajo skupaj.



Jože Podgoršek

Maja Prijatelj Videmšek 

Dr. Jože Podgoršek (rojen 17. 3.1974) je celotno študijsko pot usmeril v 
pridobivanje znanja o kmetijstvu in kmetijskem podjetništvu. Po končani 
Srednji kmetijski šoli je študij nadaljeval na Biotehniški fakulteti Univerze v 
Ljubljani, kjer je po uspešno končanem dodiplomskem študiju nadaljeval na 
magistrskem študijskem programu in v letu 2009 zaključil tudi doktorski 
študijski program. Od svojega rojstva živi in dela na domači kmetiji, ki jo je po 
prevzemu preusmeril v tržno usmerjeno kmetijo s pridelavo zelenjave. Ob delu 
na kmetiji je spoznaval tržne zakonitosti v kmetijstvu. Najprej se je zaposlil v 
gospodarstvu, in sicer leta 1997 v podjetju Zeleni hit, d. o. o., kjer je kot vodja 
poskusnega polja najprej razvijal tehnologije tržne pridelave zelenjave in 
uvajal evropske tehnologije na slovenske kmetije. Leta 1999 je v istem 
podjetju prevzel vodenje tržnega dela za celotno slovensko tržišče in obenem 
skrbel za prenos izkušenj s poskusnega polja k pridelovalcem zelenjave. Leta 
2004 se je zaposlil kot višješolski predavatelj na zavodu Grm Novo mesto – 
center biotehnike in turizma. Leta 2007 je na zavodu prevzel vodenje 
medpodjetniškega izobraževalnega centra (šolsko posestvo z 250 ha zemljišč, 
obrati in delavnicami), pred tem pa je sodeloval pri nastajanju tega centra. 
Leta 2010 je prevzel vodenje razvojno-raziskovalnega inštituta, ki so ga razvili 
za potrebe lokalnega raziskovanja in ustanavljanja visokošolske institucije, 
leta 2013 pa je prevzel funkcijo prvega dekana s polnim mandatom na Visoki 
šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Pri omenjenih zadolžitvah si je 
nabral dovolj izkušenj, da je kandidiral za funkcijo varuha odnosov v verigi 
preskrbe s hrano in jo 1. 3. 2015 tudi prevzel. Tako je sedaj redno zaposlen na 
zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma kot predavatelj; poleg 
tega je tudi dekan te ustanove in varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano.

Univerzitetna diplomirana novinarka, od leta 2005 stalna sodelavka časopisa 
Delo. V okviru rubrik Panorama, Zeleno delo, Aktualno in časnika Nedelo pokriva 
tematike z zelo raznolikih področij. V zadnjem obdobju se osredotoča predvsem 
na podnebne spremembe, trajnostni razvoj, problematiko odpadkov, prehransko 
samooskrbo, inovacije v kmetijstvu in živilski industriji ter na kemizacijo okolja in 
na njen vpliv na zdravje.

Na drugi okrogli mizi, Obstoječi podatki in nove potrebe po podatkih na področju prehran-
ske verige, sodelujejo:



Miroslav Rednak

Mateja Kovač

Renata Karba

Primož Marolt

Področja dela:
• analitika na področju ekonomike kmetijstva,
• kmetijska politika in skupna kmetijska politika (CAP),
• sodelovanje pri pripravi strateških razvojnih dokumentov.

Dr. Miroslav Rednak je agrarni ekonomist, zaposlen na Kmetijskem inštitutu 
Slovenije, na Oddelku za ekonomiko kmetijstva.

Na področju statistike je sodeloval pri prilagajanju slovenske statistike 
standardom EU (prehranske bilance, ekonomski račun za kmetijstvo (EAA), 
standardni output).

Dr. Renata Karba je zaposlena v Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni 
razvoj, kjer sodeluje v projektih s področja trajnostnega razvoja in varstva okolja. 
Posebno jo zanimajo prehranska suverenost, trajnostni turizem in skupnostno 
upravljanje življenjskih virov.

Mag. Mateja Kovač je magistrica znanosti s področja agrarne ekonomike in je 
že več kot dve desetletji zaposlena na Uradu RS za makroekonomske analize 
in razvoj. 
Njeno delo je bilo usmerjeno v analiziranje in napovedovanje tekočih in razvojnih 
gospodarskih gibanj v dejavnosti kmetijstva, gozdarstva in ribištva kot eni izmed 
dejavnosti skupnega nacionalnega gospodarstva. Zadnji dve leti je delovno 
področje razširila na spremljanje celotnega okoljskega razvoja.

Primož Marolt je direktor kmetijske inšpekcije na Inšpektoratu RS za 
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Vodi in usmerja delo inšpektorjev 
predvsem na področju varstva kmetijskih zemljišč pred degradacijo in 
zaraščanjem, pri nadzoru dobre kmetijske prakse pri gnojenju in omejitvi 
kmetijske dejavnosti na vodovarstvenih območjih. Hkrati je član širše delovne 
skupine za odpadke in odpadno hrano, ki jo vodi Statistični urad RS v 
sodelovanju z ministrstvom za okolje in prostor. Sodeluje pri projektu donirane 
hrane pomoči potrebnim tudi v okviru evropskega projekta FUSION. 
Pri svojem delu se srečuje s številnimi statističnimi podatki, ki jih na 
inšpektoratu potrebujejo za oceno tveganja in načrtovanje programa dela.



Barbara Kutin Slatnar

Barbara Kutin Slatnar dela na Statističnem uradu Republike Slovenije od leta 
2000. Sprva je bilo njeno delo povezano le s statistikami rastlinske kmetijske 
pridelave, od leta 2002 pa vodi Oddelek za statistike kmetijstva, gozdarstva, 
ribištva in lova v Sektorju za okoljske statistike. Na SURS in v mednarodnem 
okolju sodeluje pri pripravljanju metodologije za izvajanje raziskovanj in zago-
tavljanje statistik s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva.




