Mag. Dejan Židan je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Svojo delovno pot je kot veterinar začel na veterinarskem zavodu v Murski Soboti, nadaljeval pa v več institucijah na področju veterinarstva ter bil urednik strokovne revije. Od leta 2003 je bil član
vodstva KG Rakičan, od januarja 2007 pa predsednik uprave Skupine
Panvita. Funcijo ministra opravlja že od leta 2010, ko je nastopil mandat kot minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, leta 2013 pa
kot minister za kmetijstvo okolje. Med obema mandatoma je bil leta
2011 za poslanca v Državni zbor RS.
Dr. Aleš Kuhar je zaposlen na Biotehniški fakulteti Univerze v
Ljubljani, kjer raziskuje in predava na različnih področjih ekonomike
živilske industrije, vertikalnih odnosov v agroživilski verigi, potrošnega vedenja ter ekonomskega modeliranja. Sodeloval je v številnih
mednarodnih in nacionalnih znanstveno-raziskovalnih projektih,
predaval na konferencah in seminarjih ter svetoval vladam, instuticijam in podjetjem.
Goran Buturac je znanstvenik na Ekonomskem inštitutu v Zagrebu.
Področja njegovega raziskovalnega dela so: makroekonomija, ekonomika mednarodne trgovine, industrijske politike, trendi in gospodarske napovedi. Na Ekonomskem inštitutu je zaposlen od leta 2013 in
sicer kot vodja Oddelka za gospodarski razvoj, ekonomske politike in
konvergence. Je avtor ali soavtor 38 znanstvenih člankov, avtor dveh
knjig, ter avtor številnih raziskovalnih nalog in projektnih študij. Predaval je na številnih znanstvenih konferencah in seminarjih doma in
v tujini. Je član glavnega odbora Hrvaškega društva ekonomistov in
član uredništva znanstvene revije »Ekonomski pregled«.
Miloš Ryba analizira globalno trgovino in novo nastajajoče trge več
kot desetletje. Zaposlen je na IGD London, ki je vodilni inštitut na področju analize agroživilstva, trgovine s hrano in potrošniških navad.
Je strokovnjak s področja poznavanja evropske in azijske trgovine.
Miloš Ryba predava na mednarodnih konferencah v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Aziji. Preden se je pridružil IGD je bil zaposlen kot
direktor raziskovalnega oddelka novih trgov v podjetju Planet Retail.
Miloš Ryba ima magisterij iz financ in upravljanja, katerega je opravil
na Univerzi Mendel v Brnu na Češkem. Študiral pa je tudi na Univerzi
v Mannheimu v Nemčiji.

prof. dr. Bogomir Kovač je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani

iz marksistične ekonomije magistriral leta 1979, doktoriral pa leta
1985. Dodatno se je izobraževal in izpopolnjeval na tujih univerzah
v ZDA (Berkley) in Angliji (Cambridge), v Nemčiji in Franciji. Je avtor
številnih strokovnih člankov in knjig s področja ekonomske teorije in
menedžmenta. Do konca osemdesetih let je bil eden vodilnih teoretikov marksistične ekonomije in samoupravljanja v Sloveniji. Leta 1985
je postal profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in gostujoči profesor na ekonomskih fakultetah v Beogradu in v Splitu. Piše
politično ekonomske komentarje za časnike Delo, Mladina in Finance.

mag. Marko Višnar je direktor skupine Farme Ihan ter dolgoletni

predsednik Združenja kmetijskih podjetij pri GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij. Je velik poznavalec stanja v slovenskem
in globalnem kmetijstvu ter živilstvu. Prav tako je pobudnik in gonilna sila za uveljavljanje sprememb in novosti, pomembnih za
sektor.

dr. Danica Purg je ustanoviteljica in predsednica prve mednaro-

dne menedžerske šole v Sloveniji, IEDC-Poslovna šola Bled. Je profesorica vodenja in učinkovitega upravljanja ter avtorica in soavtorica
več knjig in številnih člankov o vprašanjih na področju vodenja. Na
evropskih in ameriških univerzah ter na mednarodnih konferencah
je pogosto govornica. Prav tako je prejemnica številnih priznanj.
Po diplomi na Fakulteti za politične vede v Ljubljani je doktorirala
na Fakulteti za politične vede Univerze v Beogradu. Svoja znanja je
poglabljala na različnih evropskih in svetovnih univerzah.
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