
 22-23 september 2022 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101,
Ljubljana, Slovenija

Organizatorji  konference vabimo k udeležbi raziskovalce in

strokovnjake ,  ki se ukvarjajo z ekonomskimi in organizacijskimi vprašanji

kmetijstva, prehranskih sistemov, upravljanja naravnih virov in

podeželskih skupnosti .  Na konferenci bo v različnih formatih (vabljena

predavanja, predstavitve izbranih prispevkov, tematske delavnice,

predstavitve posterjev) predstavljenih okrog 50 prispevkov,  ki bodo

naslavljala nosilne teme konference. Poleg organizacije znanstvenega in

strokovnega dogodka je ambicija konference tudi, da postane odskočna

deska za intenzivnejšo izmenjavo znanj in izkušenj med agrarnimi

ekonomisti iz Slovenije in Avstrije .  

Skupna konferenca Društva agrarnih ekonomistov Slovenije
in (DAES) Avstrijskega združenja agrarnih ekonomistov (ÖGA)

POSLEDICE DRUŽBENIH
SPREMEMB ZA KMETIJSTVO,
SISTEM OSKRBE S HRANO IN
PODEŽELJE 



Tema in vsebinsko ozadje konference

Živimo v turbulentnih in negotovih časih. Številni dejavniki eden za drugim, včasih pa

tudi v interakcij i ,  povzročajo globoke in nepovratne spremembe v sistemu preskrbe s

hrano, na podeželju in v celotni družbi. V zapisu spodaj navajamo dejavnike in

spremembe, ki najmočneje zaznamujejo trenutni kontekst in predstavljajo osrednji izziv

agrarno-ekonomske stroke.

Podnebne spremembe in z njimi povezana tveganja. Kmetijstvo in celoten sistem

preskrbe s hrano sta že dodobra občutila dolgoročne posledice podnebnih sprememb,

ki j im dajejo dodaten pospešek drastična znižanja ali celo izpadi proizvodnje zaradi

ekstremnih vremenskih razmer ter vremensko pogojenih bolezni in škodljivcev. Ukrepi

za obvladovanje tveganj obsegajo proizvodno-tehnološke in finančno organizacijske

prilagoditve in potekajo na različnih ravneh odločanja. Za vse od teh pa velja, da morajo

biti ekonomsko utemeljeni. 

Nepovratne spremembe in naraščajoča negotovost v mednarodni trgovini s

kmetijskimi proizvodi. Velike politične, gospodarske in geopolitične motnje, ki smo jim

priča v zadnjih dveh desetletjih, so že doslej dodobra spremenili mednarodno tržno

okolje, vsak naslednji dogodek pa prinese nove, velike in nepričakovane zasuke. Zadnji

dve leti našega življenja in delovanja je zaznamovala pandemija Covid-19. V trenutku,

ko je pandemija končno začela popuščati,  pa so tleči geostrateški konflikti kulminirali v

vojni v Ukrajini in z njo povezani realni grožnji pretrganja svetovne ureditve, kakršno

smo poznali doslej.  To se še posebej močno odraža v mednarodni trgovini z nekaterimi

najpomembnejšimi kmetijskimi pridelki in inputi za kmetijsko pridelavo. Vpliv na vse

udeležence v verigi preskrbe s hrano je neposreden in nesporen. 

Potrebe po prilagajanju proizvodnih praks vzdolž celotne verige preskrbe s hrano.

Primarni proizvajalci, pa tudi drugi akterji  v verigi preskrbe s hrano, se morajo prilagajati

venomer novim izzivom. Zaradi nestabilnosti proizvodnih razmer in delovanja trgov

naraščajo proizvodna in dohodkovna tveganja. Potrošniki in družba v celoti pričakuje

prestrukturiranje kmetijstva in celotnega sistema preskrbe s hrano na okolje v smislu

zmanjšanja okoljskih obremenitev. Digitalizacija prinaša priložnosti za reševanje

nekaterih od naštetih izzivov. Kdaj, v kolikšni meri in kako uspešno se bo sistem

preskrbe s hrano uspel prilagoditi ,  je odvisno od sposobnosti akterjev, da si breme

enakomerno in usklajeno porazdelijo.

Posledice družbenih sprememb za kmetijstvo, sistem oskrbe s hrano in

podeželje, 22-23 september 2022, Ljubljana



Naraščajoča zavest o pomenu krepitve gospodarske, socialne in ekološke odpornosti

podeželja. Omejitve gibanja in z njimi povezane korenite spremembe življenjskega

sloga (delo in šolanje od doma, preživljanje prostega časa doma in v bližnji okolici) ,  v

zadnjih dveh letih so zagotovo okrepili  naše zavedanje o tem, kako pomembna je

odpornost lokalnih skupnosti .  Pospešeno vpeljevanje tehničnih in družbenih inovacij

omogoča številnim podeželskim skupnostim, da premagajo svoje ovire zaradi

oddaljenosti ali šibke infrastrukture. Izkušnje uspešnih podeželskih območij nas učijo,

da je doseganje odpornosti večdimenzionalen proces, kjer gredo gospodarski vidiki

odpornosti z roko v roki s socialnimi in ekološkimi.

Lokalizacija sistemov oskrbe s hrano.  Pandemija Covid-19 in z njo povezane motnje v

globalnih oskrbnih verigah so nam pomagale ponovno odkriti  pomen kratkih oskrbnih

verig in lokalne oskrbe s hrano. Povpraševanje po lokalni hrani in posledično družbena

zaželenost kratkih oskrbovalnih verig naraščata. V trenutnih razmerah, ki jo zaznamuje

nestabilnost neslutenih razsežnosti,  je izjemno težko napovedati, kakšno bo novo

ravnovesje sistema preskrbe s hrano med mednarodnim trgovanjem in

regionalno/lokalno oskrbo. 

Dolgoročni trendi preferenc in vzorcev potrošnje hrane.  Poleg kratkoročnih šokov na

strani ponudbe in z njimi povezanih sprememb v potrošnem obnašanju je pričakovati,  da

bo pandemija Covid-19 tudi dolgoročno vplivala na naše potrošno obnašanje, povezano

s hrano. Nabor in vrstni red atributov katere lastnosti hrane potrošnik zaznava kot

zaželene, sta se vsled pandemije morda spremenila. Vendarle pa, navzlic vsem

turbulencam, skozi katere se v zadnjih letih prebijajo naši prehranski sistemi, nekateri

trendi potrošnega obnašanja ostajajo stabilni .  Raznolikost naših navad pri potrošnji

hrane se povečuje, vključno z rastočim deležem potrošnikov, ki zavračajo hrano

živalskega izvora. V družbi se še naprej krepi skrb glede kakovosti in varnosti hrane, kar

se odraža v nadaljnji širitvi sistemov spremljanja in označevanja kakovosti hrane. 

Naraščajoča zavest o pomenu krepitve gospodarske, socialne in ekološke odpornosti

podeželja.  Omejitve gibanja in z njimi povezane korenite spremembe življenjskega

sloga (delo in šolanje od doma, preživljanje prostega časa doma in v bližnji okolici) ,  v

zadnjih dveh letih so zagotovo okrepili  naše zavedanje o tem, kako pomembna je

odpornost lokalnih skupnosti .  Pospešeno vpeljevanje tehničnih in družbenih inovacij

omogoča številnim podeželskim skupnostim, da premagajo svoje ovire zaradi

oddaljenosti ali šibke infrastrukture. Izkušnje uspešnih podeželskih območij nas učijo,

da je doseganje odpornosti večdimenzionalen proces, kjer gredo gospodarski vidiki

odpornosti z roko v roki s socialnimi in ekološkimi.

Posledice družbenih sprememb za kmetijstvo, sistem oskrbe s hrano in

podeželje, 22-23 september 2022, Ljubljana



Program konference

Prispevki bodo na konferenci predstavljeni v štirih različnih formatih.

Vabljeni predavanji.  Poseben pečat konferenci bosta vtisnila dva ugledna vabljena

predavatelja.  Profesorica Jutta Roosen  (Tehnična univerza München, katedra za trženje

in raziskave potrošnega obnašanja, trenutno tudi predsednica Evropskega združenja

agrarnih ekonomistov EAAE) bo predstavila dolgoletne raziskovalne in praktične

izkušnje pri razvoju blagovnih znamk prehranskih izdelkov, vezanih na okoljsko

trajnost .  Krijn Poppe  (Univerza Wageningen, Oddelek za ekonomske raziskave, eden

vodilnih evropskih strokovnjakov s področja kmetijskih in prehranskih sistemov), bo

predstavil svoje videnje prihodnje vloge agrarnih ekonomistov pri oblikovanju

trajnostnih prehranskih sistemov .  

Raziskovalci in strokovnjaki različnih profilov in usmeritev (agrarna ekonomika,

ekonomika kmetijskih gospodarstev, management verig vrednosti v kmetijski in gozdno-

lesni verigi, okoljska in ekološka ekonomika, ekonomsko modeliranje, vrednotenje

politik, ruralna sociologije) bodo predstavili  rezultate svojih raziskav (predstavitve

izbranih prispevkov)  ali raziskave v teku (predstavitve posterjev) ,  ki obravnavajo zgoraj

naštete teme. V program bodo uvrščeni tudi prispevki, ki se vsebinsko sicer odmikajo

od nosilnih tem konference, ampak so aktualni v kontekstu razvoja kmetijstva in

podeželja v regij i .  

Konferenca je tudi idealna možnost za izmenjavo izkušenj med slovenskimi in

avstri jskimi kmetijskimi svetovalci, načrtovalci politik, podjetniki in drugimi strokovnjaki,

ki se pri svojem delu srečujejo z ekonomskimi in organizacijskimi izzivi kmetijstva ter z

njim povezanih področij (verige vrednosti,  upravljanje z naravnimi viri) .  Ta izmenjava bo

potekala v obliki tematskih delavnic. 

Z veseljem vas obveščamo, da je prispelo 60 prispevkov avtorjev iz petih držav.

Recenzijski proces je končan in v pripravi je končni program konference, ki bo objavljen

predvidoma 10. 6. 2022.

Kratki prispevki s konference bodo v elektronski obliki objavljeni in na voljo širši

javnosti v elektronskem zborniku pred samim dogodkom. 

Posledice družbenih sprememb za kmetijstvo, sistem oskrbe s hrano in

podeželje, 22-23 september 2022, Ljubljana



Četrtek, 22. september 2022

Dopoldan Otvoritev konference, vabljeni predavanji

Kosilo

Popoldan Vzporedne predstavitve prispevkov in tematske delavnice

Večer Slavnostni sprejem, podelitev nagrad

Petek, 23. september 2022

Dopoldan Vzporedne predstavitve prispevkov in tematske delavnice

Kosilo s seboj za udeležence strokovne ekskurzije

Popoldan Strokovna ekskurzija (opcijsko)

V preglednici spodaj predstavljamo okvirni program konference .  

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku. 

Programski odbor

Luka Juvančič, Univerza v Ljubljani (vodja)

Jochen Kantelhardt, Univerza za naravne vire in vede o življenju, Dunaj (namestnik

vodje)

Theresia Oedl-Wieser, Zvezni inštitut za agrarno ekonomiko, Dunaj

Emil Erjavec, Univerza v Ljubljani

Michael Eder, Univerza za naravne vire in vede o življenju, Dunaj

Andreas Niedermayr, Univerza za naravne vire in vede o življenju, Dunaj

Črtomir Rozman, Univerza v Mariboru

Tanja Travnikar, Kmetijski inštitut Slovenije

Prijava na konferenco, kotizacija

 Znesek: 100 EUR (samo kotizacija) ali 140 EUR (kotizacija + ekskurzija 23/9)

 Namen: Kotizacija DAES-OeGA (ime udeleženca)

 Banka: SI56 0201 1025 5413 430, NLB d.d., Ljubljana

 Sklic: SI 00 2022-000

Za prijavo na konferenco izpolnite spletni obrazec ,  kar organizatorjem konference

omogoča nadaljnjo komunikacijo z vami v zvezi z organizacijskimi zadevami.

Kotizacija za udeležence konference znaša 100 evrov. V ceno je vključeno kosilo (22.

september), sprejem dobrodošlice z večerjo, odmori za kavo in konferenčni material.  Za

(neobvezno) konferenčno ekskurzijo v petek, 23. septembra, velja doplačilo v višini 40

evrov. 

Podatki za plačilo kotizacije:

Možne so tudi skupinske kotizacije. Za skupinske kotizacije prosimo, da kontaktirate

vodjo programskega odbora, dr. Luko Juvančiča, luka.juvancic@bf.uni-lj .si .

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-_QKVle3NPaS3_33L9iayK8MQnbpvxdtDoXNSgea3jBOn9g/viewform
mailto:luka.juvancic@bf.uni-lj.si

