
Poročilo o udeležbi slovenske delegacije na 58. IALB in 8. EUFRAS ter 2 
SEASN konferenci, Salzburg 2019 
 
IALB (https://www.ialb.org/) skupaj z EUFRAS-om (http://www.eufras.eu/) in SEASN 
(http://seasn.eu/) so mednarodna združenja kmetijskih svetovalcev katerih član je danes 
Kmetijsko gozdarska zbornica, v kateri deluje Javna služba kmetijskega svetovanja v 
Sloveniji (JSKS). Pri tem naj poudarimo, da gre pri IALB za članstvo na bazi svetovalcev v 
kmetijstvu in na podeželju pretežno iz nemško govorečih držav. KGZS je bila ena od 
soustanoviteljic združenja EUFRAS, ki danes pokriva štiriinštirideset svetovalnih organizacij 
iz 24 Evropskih držav.  Trenutno imamo slovenski kmetijski svetovalci že drugi mandat člana 
(Anton Jagodic) v sedemčlanskem upravnem odboru in aktivno sodelujemo na mednarodni 
ravni. SEASN, katerega soustanoviteljica je KGZS pa pokriva petnajst  svetovalnih 
organizacij iz enajstih držav v jugovzhodni Evropi, KGZS ima v tem mandatu 
podpredsednika (Igor Hrovatič) te organizacije. Namen našega sodelovanja v teh 
organizacijah je prenos znanja in izkušenj v kmetijskem svetovanju, sodelovanje in 
povezovanje pri skupnih projektih, prenova usposabljanja svetovalcev iz komunikacijskih 
veščin, mednarodna izmenjava svetovalcev, sodelovanje pri graditvi AKISA v državah in na 
mednarodni ravni, oblikovanje skupnih dokumentov, mreženje svetovalcev, izmenjava 
protokolov, orodij za svetovanje, usposabljanja in izobraževanja iz tehnologij itd. Članice teh 
organizacij so praktično vse kmetijske svetovalne službe iz DČ EU in mnoge tudi izven EU, 
povezane v svetovno mrežo kmetijskih in svetovalcev na podeželju GFRAS (https://www.g-
fras.org/en/). 
 
Vsakoletno skupno srečanje, letos že 58. IALB in 8. EUFRAS in 2. SEASN je potekalo kot 
konferenca od 2. do 6. junija v Salzburgu pod geslom "Kmetijstvo na področju konfliktov 
med ekonomijo in ekologijo - digitalno svetovanje ".   
 
Ključni namen udeležbe iz Slovenije je bila krepitev mednarodnega sodelovanja za potrebe 
usposabljanja svetovalcev v tujini in njihove mednarodne izmenjave v prihodnje, ter krepitev 
sistema AKIS. Cilji slovenske delegacije na tokratnem zasedanju kmetijskih svetovalnih služb 
Evrope v organizaciji IALB in EUFRAS ter SEASN: 
a. Prisotnost na vseh plenarnih zasedanjih, delavnicah in exurzijah z namenom 
pridobitve novih znanj in spoznanj za naše nadaljnje delo. 
b. Mreženje z 
• kmetijskimi svetovalci, raziskovalci na področju kmetijstva 
• z vodilnimi kontaktnimi osebami svetovalnih organizacij v Evropi za poglobitev 
kontaktov, 
•  z ostalimi udeleženci kot so:  svetovalci, interne vodje svetovalnih služb, predavatelji, 
moderatorji, projektnimi managerji, innovation brokerji za poglobitev podatkov,  
c. Mreženje z prisotnimi predstavniki ministrstev držav članic, zaradi izmenjave 
informacij o izvajanju ukrepov M1, M2. M16, projektov, nacionalnega financiranja 
svetovalnih služb, AKIS-a, pobud in predlogov SKP zlasti na teh področjih, 
d. Uspešno pokriti vse že napovedane in še ne napovedane ter ad hoc sestanke, ki se 
zgodijo po potrebi udeležencev med dogodkom (projekti Horison 2020, Erasmus+, Intereg;  
Cecra meeting, EUFRAS board meeting, SEASN meeting) ali udeleženca naše delegacije. 
e. Udeležba na vzporednih konferencah organizacij EUFRAS, SEASN. 
e. Udeležba na poster sekciji konference in pobrati čimveč informacij. 
 
so bili v celoti izpolnjeni.   



Prisotni smo bili sodelavci JSKS: Anton Jagodic, Jernej Demšar, Olga Oblak, Darja Pipan, 
Igor Hrovatič, Tomaž Močnik, Tomaž Cor, Damijan Vrtin, Peter Pribožič in Simona 
Hauptman 
 

 
Slika 1: Udeleženci 58. IALB in 8. EUFRAS in 2. SEASN kongresa Salzburgu pod geslom "Kmetijstvo na 
področju konfliktov med ekonomijo in ekologijo - digitalno svetovanje " iz Slovenije 
 
Najprej smo se udeležili sestanka CECRA delovne skupine, na katerem smo obravnavali 
aktualne tekočo problematiko. CECRA (Certificate for European Consultant in Rural Areas) 
je program usposabljanja za pridobitev metodoloških in komunikacijskih znanj, prilagojenih 
za kmetijske svetovalce za svetovanje kmetijam in na podeželju. Znanja, ki jih pridobijo 
udeleženci usposabljanja - kmetijski svetovalci – povečujejo učinkovitost in izboljšujejo 
kvaliteto svetovalnega dela. Program usposabljanja za svetovalce izvajajo izobraženi CECRA 
trenerji. Usposobljena trenerja za CECRO v JSKS sta Igor Hrovatič in Darja Pipan. 
 

 
Slika 2 in 3: Sestanek mednarodne delovne skupine CECRA 



 
V prvem plenarnem delu kongresa so bile po otvoritvi in pozdravnih govorih izvedene 
predstavitve: 
• Kmetijstvo v okolici Salzburga in v Avstriji, 
DI Dr. Nikolaus Lienbacher, MBA Direktor kmetijske zbornice v Salzburgu 
• Prezentacija o kmetijsko svetovalnem sistemu in sistemu izobraževanj v Avstriji;  
DI Franz Paller, Zvezno ministrstvo za trajnostnost in turizem Avstrija.  
• SKP po letu 2020, kaj vsebuje glede okolja? “ Mag. Valentin OPFERMANN, EU 
komisija   
• Ekonomski pristopi v podjetništvu 21 stoletja. 
Dr. Leopold KIRNER University College for Agrarian & Environmental Pedagogy, Institute 
of Business Management, Research and Innovation 
 
Dostop do prestavitev: https://www.xing-events.com/IALB2019.html?page=1779562 
 

 
 
 
Slika 4 in 5: Kongres so odprli predsednik IALB g. DI Florian Herzog, MSc, BEd.Agrar- und Regionalpolitik, 
Bildung und Beratung,  Wissenstransfer und Innovation Kmetiska zbornica Avstrija, in predsednik EUFRAS dr. 
Tom Kelly, Director of Knowledge Transfer, TEAGASC Irska… 

 
Slika 6: …in mr. sc. Milan Husnjak, dr. med. vet. MInistrtvo za kmetijstvo predsednik SEASN  
 
Letošnja tematika konference je bila povezana z ekološkim pristopom v kmetovanju in 
svetovanju, predvsem v odnosu do ekonomskega vidika (ali sta ekološko in ekonomsko 
nasprotujoča si dejavnika?). Na to temo si ogledali tudi prakse na terenu (ekološke kmetije) 
od Salzburga do Kutzbuhla. 
Iz teh predstavitev je bilo zanimivo videti kako dobro imajo v Avstriji na letni ravni zbrane in 
obdelane podatke o kmetijstvu, gozdarstvu, turizmu, vodah, okolju, odpadkih, …. Vsako leto 
pripravijo knjižico s podatki, ki so lahko zelo uporabni tudi pri svetovalnem delu. Ob 
podobnih pogojih v alpskih območjih, kot jih imamo v Sloveniji, uspejo ohranjati kmetijske 



površine, primeren dohodek in zato tudi zadovoljne kmete, kot smo lahko videli na kmetijah, 
ki smo jih obiskali na ekskurzijah.     
V predstavitvi o SKP po 2020 je bilo veliko govora o okoljskih vsebinah, poudarku na 
kroženju hranil in izgubah dušika, pogojenosti in morebitne obveze elektronskega beleženja 
porabe hranil na kmetijah. Glede na predstavljeno bistvenih novosti glede na vsebine, ki so 
pred meseci že bile predstavljene v Sloveniji, ni bilo.  

 
 
Slika 7: na konferenci je sodelovalo preko 300 udeležencev iz 20 držav 
 
Za popoldanski strokovni del je vsak udeleženec izbral po dve delavnici, tako smo na 
nekaterih iz Slovenije sodelovali po več hkrati, saj smo bili vezani na jezik .  
 
a) »To je videti zanemarjeno!« Ukvarjanje s čustvi kmetov, povezanimi z vzpostavitvijo 
in vzdrževanjem območij biotske raznovrstnosti. 
Neobdelani trakovi trave in območja biotske raznovrstnosti se pogosto obravnavajo kot 
zanemarjena, kot dokaz slabega gospodarja, gospodarjenja. Kmetje, ki ustvarjajo takšna 
območja, ki so tako pomembni za živalstvo se borijo z lastno občutljivostjo, hkrati jim je 
ogrožen njihov ugled med drugimi kmeti in v vasi. 
To čustveno zavračanje svetovalcem otežuje, da pridobivamo kmete za nove programe 
varstva narave. Na delavnici smo razpravljali o skupnih izkušnjah, ki nas vodijo do določenih 
razumevanj o tem, kako bi morala krajina videti in o metodah za pomoč kmetom, da lahko 
razvijejo večjo ozaveščenost o lastnih vrednostnih sodbah. 
 
b) Diverzifikacija - koliko je še mogoče? 
 
Avstrija: Pod okriljem projekta »Moj biznis - moja prihodnost«, študija diverzifikacije v 
kmetijstvu (opredelitev pojmov, komercialni pomen, 
dejavnikov uspeha,…) nam  bilo predstavljena vsebina, končno poročilo bo kmalu objavljeno. 



Nemčija in Irska: Cilj raziskovalnega projekta FEMAGREE je ugotoviti, katere ovire morajo 
ženske premagati, da bi vodile kmetijska uspešno podjetja. Glavni poudarek je na strukturnih 
dejavnikih. V ta namen je bilo opravljenih 30 poglobljenih intervjujev z ženskami, ki so že 
doživele podjetjem, pa tudi ženskam, ki so še v začetni fazi. Dve skupini študij primerov sta 
bili izvedeni v vzhodni Bavarski in na zahodu Irska. To omogoča primerjavo izkušenj žensk v 
različnih državah članicah EU. Rezultati bodo nato uporabljeni za sklepanje priporočil o tem, 
kako se lahko ženske na Bavarskem in Irskem ter v vsej EU bolje spodbujajo in pomagajo 
postati uspešni kmetijski podjetniki. 
Nato je sledila delavnica.  
 
c) Učenje in svetovanje z vse bolj digitalno ciljno skupino. 
 
Na tej delavnici so nam bile uvodoma predstavljene sodobne tehnike usposabljanja in 
komuniciranja s kmeti. Predstavljeni so bili spletni seminarji, webinarji in farminari. Prikazan 
je bila tudi konkretno izvedba farminarja na način, da je eden od predavateljev zapustil 
dvorano in se nam javil s terena (prostora pred kongresnim centrom). V delavnici, ki je 
sledila, smo udeleženci naprej na grafu označili koliko izkušenj imamo s temi tehnikami v 
posamezni državi in koliko to uporabljamo pri svojem delu. Glede na rezultat, nekatere države 
to že intenzivno uporabljajo, nekaj držav pa nas je pri tem še čisto na začetku oz. tega še ne 
uporabljamo. V nadaljevanju smo po skupinah glede izvajanja webinarjev in farminarjev 
razmišljali o ovirah, pred in med izvajanjem teh seminarjev, prednostih in slabostih, možnih 
temah, ki se jih lahko obravnava, …  
 
d) Uspešne komunikacijske strategije za svetovalne storitve Sucessful communication 
strategies for advisory services: Mark Gibson & Mark Moore 
 
Na tej delavnici smo uvodoma prisluhnili zanimivemu predavanju o uspešni komunikaciji 
med svetovalcem in kmetom. Predstavljene so bile tudi vse sodobne metode komuniciranja. 
Po razdelitvi v skupine smo za izmišljen primer izdelali strategijo javnega in osebnega 
komuniciranja s kmeti, opredelili načine – kanale komuniciranja za konkretni primer, 
ovrednotili stroške in pripravili terminski načrt. Pridobili smo koristne informacije na kaj vse 
je  potrebno misliti in kako načrtovati strategijo za komuniciranje z večjim številom ciljne 
populacije.   
e) Vloga svetovalcev pri regionalnem trženju 
Regionalnost igra vse pomembnejšo vlogo pri nakupnih odločitvah potrošnikov. Potrošnik se 
vedno bolj sprašuje, od kod prihajajo proizvodi in kako se proizvajajo. Regionalne izdelke 
potrošniki še vedno prepoznajo najprej, zanima jih kako poteka kmetijska proizvodnja in kako 
se proizvaja na okolju prijazen način. Maloprodajne verige so pospešile ta trend, predelovalci 
pa ponujajo regionalne izdelke. Razprava je bila na temo kakšne zahteve ima potrošnik glede  
regionalnih proizvodov ali kakšna pričakovanja ima, kako regionalni marketing vpliva na 
biotsko raznovrstnost in ohranjanje narave, kako lahko tukaj svetujemo.  
 
f) Ukrepi biotske raznovrstnosti v razvoju podeželja 
Včasih je sodelovanje med varstvom narave in kmetijstvom težka naloga. Čeprav obstaja 
veliko programov financiranja za ohranjanje narave ukrepi nikoli niso tako dobri, kot bi si 
želeli. V tej delavnici smo razpravljali o možnostih za izvajanje naravovarstvenih ukrepov v 
okviru kmetijsko-okoljskih ukrepov.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 8 in 9: dva detajla iz dveh delavnic 
 
Strokovni ogledi dobrih praks:  
 
V okviru ekskurzij smo obiskali več kmetij. 
Prva je bila konvencionalna mlečna kmetija, kjer je bil poudarek na pridobitvi vseh dovoljenj 
za graditev novega hleva na vodovarstvenem območju. Na kmetiji smo si ogledali tudi 
sodobno - robotizirano tehnologijo krmljenja in molže krav.  Na drugi kmetiji, ki je ekološka, 
gre za kombinacijo pridelave in uporabe pridelkov neposredno v hotelu, ki je prav tako v lasti 
kmetije. Na kmetiji se ukvarjajo z govedoreje in prašičerejo za prirejo mesa, ter kokoši 
nesnice za proizvodnjo jajc. Kmetija se pri obdelavi površin trudi zmanjševati stroške 
predvsem z najemom strojnih uslug za dela za katera nima ustrezna strojne opreme, ki bi bila 
preslabo izkoriščena. Predstavljen nam je bil tudi zelo inovativen sistem gojenja kokoši na 
vozu, ki se ga ob popašenosti prepelje drugam, sistem gojenja pa je popolnoma avtomatiziran. 
Na tretji kmetiji smo bili pri pobudniku in ustanovitelju ideje prireje senenega mleka. 
Predstavljen nam je bil način proizvodnje na kmetiji predvsem pa izzivi trženja in način 
promocije senenega mleka. Na četrti kmetiji smo si ogledali ekološko kmetijo s prosto rejo, ki 
ima v hlevu tudi molznega robota. Kmetija leži v neposredni bližini treh jezer zato ima 
posebne omejitve pri kmetovanju. Ker je usmerjena na seneno ekološko mleko pri 
izpolnjevanju omejitev nima večjih težav, težave se pojavljajo pri različnih posegih v naravo.  
 
 

 
 
 



 
Slike 10, 11, 12, 14 in 13: Nekaj detajlov z ene od exurzij 
 
Podroben opis ene od obiskanih kmetij:  
Kmetija, ki jo vodita Rupert in Elizabeth Unseld, je od leta 2008 vključena v ekološko 
kmetovanje. Obsega 45 ha travnikov in pašnikov z obtežbo 2 GVŽ/ha ter 3,5 ha gozda. V 
celoti leži na zaščitenem vodovarstvenem območju, od leta 2018 pa je del površin ob bližnjih 
jezerih vključen tudi območje Natura 2000.  
 

 
Slika 16: Kmetija, ki jo vodita Rupert in Elizabeth Unseld 



Usmerjeni so v mlečno proizvodnjo, poleg tega, da so ekološka kmetija, so vključeni tudi v 
blagovno znamko »seneno mleko«. Redijo 50 krav molznic svetlo lisaste pasme in 35 do 40 
glav mlade živine, ki so v hlevu na prosto rejo.  
 
 

 
Slika 17: Kmetija, ki jo vodita Rupert in Elizabeth Unseld, hlev na prosto rejo 
 
Krave imajo skozi celo leto možnost izhoda v izpust, poleti in jeseni pa jih tudi pasejo na  
površinah okoli hleva.  Letno priredijo 350.000 kg mleka, kar pomeni v povprečju okoli 9000 
kg mleka po kravi s povprečno 4,1 % mlečne maščobe in 3,45 % beljakovin. Somatskih celic 
imajo v povprečju 139.000 in s to kvaliteto dosegajo ceno okoli 53 centov na kg mleka.  

 
Slika 18: Kmetija, ki jo vodita Rupert in Elizabeth Unseld, prikaz letnih parametrov 
proizvonje na vidnem mestu 
 
 



Molžo jim vrši molzni robot Lely A3. Kljub zelo visoki mlečnosti za svetlo lisasto pasmo pa 
večjih težav z zdravjem živali nimajo, v povprečju namreč krave doživijo 7 laktacij. 
Predstavljen nam je bil zelo drag primer izgradnje čistilne naprave in izkopa napeljav, ki je 
zaradi zavarovanega območja izredno podražil gradnjo. Travnike kosijo 4 krat letno. Travo 
delno sušijo na travnikih, potem pa jo dodatno sušijo na seniku s sušilno napravo, da pridobijo 
visoko kakovostno seno. Na strehi imajo tudi sončno elektrarno površine 1400 kvadratnih 
metrov z močjo 94 KW. Na ogledu dobrih praks: Ekskurzija Kmetijstvo – trajnostno, 
inovativno in sodelovalno (ohranitev tradicionalnih znanj – kooperativa za zelišča, ogled 
kmetije, ki ima 40 glav krav dojilj ter 25 ha gozda, ogled kmetije, kjer predelujejo mlečne 
proizvode, ogled visokogorske govedorejske kmetije, ki goji tudi japonsko govedo Wagyu 
beef.)  
  

 
 
Slika19: Kmetija, ki jo vodita Rupert in Elizabeth Unseld, v lično urejeni trgovinici prodaja 
izdelkov iz senenega mleka. 
 
Tretji dan je bil namenjen predstavitev rezultatov delavnic in predstavitev in ocenjevanje 
posterjev ter čas za komunikacijo in navezovanje stikov z avtorji posterjev ter z ostalimi 
udeleženci konference. V popoldanskem delu sta bili izvedeni tudi konferenci EUROFRAS in 
SEASN. Anton Jagodic je aktivno sodeloval na EUFRAS konferenci kot član upravnega 
odbora. Igor Hrovatič pa je  kot podpredsednik SEASN aktivno sodeloval na konferenci 
SEASN, ki je potekala na temo projektov H2020, bil je moderator konference. Ostali 
udeleženci iz JSKS so se porazdelili po obeh konferencah in sodelovali v razpravah. 
V prihodnjem letu, bo srečanje v Latviji organizirano skupaj z svetovno organizacijo GFRAS. 
Povzamemo lahko, da je pridobivanje novih idej in poznanstev za nadaljnje delo zelo 
pomembno v sodobnem svetu. Na področju digitalizacije so nekatere svetovalne organizacije 
že naredile viden napredek.  Veliko dobrih idej je bilo prestavljenih na poster sekciji na 
katerih smo se lahko  pogovorili z vodji ali soavtorji posameznih projektov. Predlagamo 



uvedbo metode poster sekcije na posvetih  v Sloveniji. Spoznali smo da se tudi manjše 
kmetije ob dobri tehnologiji in dobrem trženju kmetije razvijajo in hkrati skrbijo za okolje. 
Spoznali smo da je razumevanje družbe do kmetijstva v Avstriji na prvi pogled dobro, vendar 
imajo podobne ali enake probleme z umeščanjem objektov v prostor, okoljsko problematiko, 
strahovi pred zahtevami biodiverzitete in polno idej na področju trženja. Pomen žena v 
razvoju podjetništva na podeželju je v nekaterih državah močneje izražen kot v Sloveniji. 
Razvoj CECRA programa v Sloveniji  in uvajanje novih svetovalnih metod in orodij za 
svetovalce ter vstop v digitalizacijo v najširšem smislu sta potrebna za razvoj sodobnega 
svetovanja kmetom ter zlasti mladim kmetom. 
V času konfernece je bilo izvedenih mnogo bilateralnih sestanko na temo priprave izmenjave 
svetovalcev, prijave ali izvajanja projektov, ter tudi sestanek Upravnega odbora EUFRAS-a. 

 
Slika 20: Upravni odbor EUFRAS, rokujeta se dosedanji predsednik dr. Tom Kelly, Director 
of Knowledge Transfer, TEAGASC Irska in od 5.6. 2019 novi predsednik Jussi Juhola, 
Association of ProAgria Centres, Finska, z leve proti desni: Anton Jagodic, Slovenija, liga 
Cimmermane, Latvija, Tom Kelly, Irska, Jussi Juhola, Finska, Paoblo Asensio, Nemčija, 
Edgars Linde, Latvija in Michael Kuegler, Nemčija 
 
Zbrana gradiva so na voljo pri udeležencih posveta, povzetki predstavitev konference in opisi 
ekskurzij, ter delavnic z vsemi fotografijami pa  na spletnih straneh: 
https://www.xing-events.com/IALB2019.html 
Fotografije:  
https://www.xing-events.com/IALB2019.html?page=1778856 
Poster sekcija:  
https://www.xing-events.com/IALB2019.html?page=1725150 


