
Spoštovani,

v času predsedovanja Slovenije Svetu EU si želimo tako našim kot tujim 
deležnikom predstaviti zgodovino pristopa »od spodaj navzgor« v Sloveniji 
vse od osamosvojitve naprej. 

Z namenom prikazati posamezne projekte, uresničene ideje in dosežke, ki 
smo jih dosegli v obdobju od začetka izvajanja tega pristopa pri nas ter v  
duhu razprav o novi Dolgoročni viziji za podeželska območja, ki jo je 
objavila Evropska komisija, bomo v okviru 59. Mednarodnega kmetijsko-
živilskega sejma AGRA 2021 organizirali okroglo mizo z naslovom:

Razvoj pristopa LEADER in CLLD v Sloveniji,

ki bo potekala v sredo, 25. avgusta 2021, med 10. in 12. uro na 
Pomurskem sejmu v dvorani 4 .

Na okrogli mizi bodo predvidoma sodelovali:

- mag. Aleš Irgolič, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano;

- mag. Josip Mihalic, direktor Urada za kohezijsko politiko, Služba Vlade 
za razvoj in kohezijsko politiko;

- Goran Šoster, direktor, Prleška razvojna agencija;

- dr. Irma Poročnik Slavič, redna profesorica na Oddelku za geografijo, 
Filozofska fakulteta UL;

- Janja Kokolj Prošek, vodja Sektorja za hrano, Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano;



- Alina Cunk Perklič, vodja Koordinacijskega odbora CLLD, Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;

- Hanane Allali, vodja LEADER oddelka, Ministrstvo za kmetijstvo in 
prehrano Francije.

Po uvodni predstavitvi bodo osrednji govorci predstavili svoje poglede na 
celosten in skladen razvoj slovenskega podeželja. Sledila bo razprava z 
vprašanji prisotnih. 

Podrobnejši program dogodka vam bo posredovan v prihodnjih dneh.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na clld.mkgp@gov.si ali mreza-
podezelje.mkgp@gov.si oziroma na Karmen Ševerkar (01 478 91 19).

Za udeležbo je obvezna predhodna prijava preko spletnega obrazca 
https://mkgp.1ka.si/a/127434. Zaradi lažje organizacije se je potrebno 
prijaviti najkasneje do 20. 8. 2021.

V kolikor dogodka v fizični obliki zaradi tedaj veljavnih ukrepov za zajezitev 
širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) ne bo mogoče izvesti, vas bomo o 
spremembah pravočasno obvestili. 

Vljudno vabljeni!

Maša Žagar

v. d. generalnega direktorja

Direktorat za kmetijstvo
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