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Predstavitev strateškega
načrta SKP 2023-2027

Splet, 2. marec 2021

• predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je predstavila
preliminarna razmišljanja v okviru načrta ter
vsebino in načrtovane aktivnosti
opredeljenih ciljev

• Strateški načrt SKP je krovni programski
dokument za izvajanje Skupne kmetijske
politike v državah članicah v obdobju 2023-
2027

• dogodek je bil namenjen vsem vpletenim
deležnikom z namenom, da podajo svoje
mnenje in pogled na trenutni osnutek
načrta



Mesna konferenca
Splet, 23. marec 2021

• pregled stanja in izzivov oskrbnih verig z mesom, zlasti prašičev, govedi in perutnine

• študija: Slovenske oskrbne verige z mesom: stanje in izzivi (dr. Aleš Kuhar)

• diskusija podjetij in predstavnikov organizacij s področja agroživilstva



Spletna delavnica za prenovo Slovenske 
strategije pametne specializacije

Splet, 12. april 2021

• delavnica v organizaciji Službe vlade za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko

• Namen: predstaviti vizijo, dosežke in predloge posameznih 
fokusnih področij SRIP HRANA v prihodnje 

• Sklep: aktivnosti partnerjev SRIP HRANA bodo tudi v bodoče 
temeljile na strategijah Republike Slovenije in EU. 

• Med njimi je v ospredju strategija Evropske komisije Od vil do 
vilic, objavljena leta 2020 kot del t. i. Zelenega dogovora, kjer je 
poudarek na bolj zdravem, odpornem in trajnostnem 
prehranskem sistemu EU.



1. Senzorično ocenjevanje 
piva

Žalec, 4. junij 2021

• ocenjevanje piva je potekalo v sodelovanju z 
Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo 
Slovenije (IHPS)

• Prijavljenih je bilo 20 pivovarjev in 43 vzorcev 
piva

• Namen: spodbujanje zavedanja o bogastvu 
odličnih slovenskih piv ter odličnost 
senzoričnega mojstrstva

• Slavnostna razglasitev letošnjih nagrajenih piv in 
podelitev znaka Pivo odlične kakovosti 2021 je
potekala v Žalcu na prizorišču Fontane Zeleno 
zlato v okviru dogodka Naj piva Slovenije



20. Vrh kmetijskih in živilskih 
podjetij

Portorož, 16. junij 2021

• »Ali smo pripravljeni?«

• Predstavljeni so bili mednarodni gospodarski trendi po 
pandemiji in izzivi za Slovenijo ter dejavniki 
produktivnosti na ravni podjetij ter analiza poslovanja 
živilske panoge v letu 2020. 

• V okviru trženjskega monitoringa je bil predstavljen tudi 
pogled potrošnikov na stanje in trende v agroživilstvu.

• Svoja razmišljanja so ob zaključku na okrogli mizi z 
naslovom »Ali smo pripravljeni?« predstavili 
predsedniki in direktorji uglednih kmetijskih in živilskih 
podjetij.



Kadri prihodnosti

• Ustanovitev Odbora za razvoj človeških virov (19. marec 2021)

• Ustanovitev Intervizijske skupine razvojnikov
(ustanovna seja: 10. junij 2021)

• Ustanovitev Intervizijske skupine kadrovikov                     
(ustanovna seja: 18. junij 2021)

• Skupina bo izmenjevala dobre prakse podjetij in usmerjala 
pripravo strategij na področju napovedovanja kompetenc 
prihodnosti.

• Na prvih intervizijskih skupinah so se udeleženci izobraževali na 
temo motivacije zaposlenih.


