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OBISK REGIJE PONGAU NA SOLNOGRAŠKEM 
 
Sobota, 26. marec 2022 

Dežela Solnograška (Salzburg Land) šteje k najbolj turistično 
razvitim pri naši severnih sosedih, poleg prestolnice, po kateri je 
dežela dobila tudi ime, je eno večjih turističnih središč regija 
Pongau v njej se med drugim nahajata tudi kraji Altenmarkt, 
Radstadt in Flachau, ki so del največjega smučišča (povezave več 
smučišč) v Avstriji; slednje in lepote neokrnjene narave, ter 
izjemno dobra promocija in organizacija pomembnih dogodkov, so 
v zadnjih treh desetletjih pripomogli k prestrukturiranju večjega 
dela kmetij v turistično dejavnost (kot osnovno ali dopolnilno), ki 
predstavlja najpomembnejšo gospodarsko panogo v deželi. Prav 
slednje je vodila v stalno povečevanje prihodka kmetij v tem 

obdobju, njihova dodatna dejavnost pa je v povezavi s primarno (kmetijsko) pripomogla k temu, da se turisti množično 
ustavljajo v teh krajih preko celega leta. Kljub navedenemu gre razvoj kmetijske proizvodnje tudi v smeri novih trendov, 
med drugim tudi v proizvodnjo senenega mleka in slednje bomo v treh primerih spoznavali, na zadnjo marčevsko soboto, 
tudi mi v okviru predstavitev, ki nam jih bodo izvedli kar lastniki sami. Predvideni so obiski na treh kmetijah, kjer se 
ukvarjajo s pridelavo senenega mleka, pri eni se nadalje pripravljajo še na ponudbo mesa. Ob zaključku, na kosilu, se nam 
bo pridružil, tudi gospod Karl Neuhofer, predsednik združenja ARGE Heumilch Österreich. 
 
Terminski okvir strokovne ekskurzije: 

 odhod iz dogovorjenega mesta v Ljubljani ob 7:00 zjutraj;  

 vožnja do mejnega prehoda na Karavankah; 

 po prečkanju meje nadaljujemo z vožnjo mimo Beljaka in naprej po Turski avtocesti (možnost krajšega 
postanka); 

 pred začetkom strokovnega dela je možen postanek v podružnici podjetja Mauch v Ebnu, ki je vodilni trgovec s 
kmetijsko mehanizacijo na Solnograškem; 

 še v dopoldnevu prihod na  kmetijo Bleiwanghof v Radstadtu; predstavitev kmetije, kjer se poleg pridelave mleka 
ukvarjajo tudi s prodajo ostalih živilskih izdelkov in namestitveno dejavnostjo; gospodar Andreas je živinorejski 
del kmetije preusmeril v seneno linijo, trenutno molze 20 krav, letno v povprečju namolze okoli 8.000 litrov 
mleka po molznici. Pred leti se je odločil za investicijo v nov hlev in kondenzacijsko sušilno na pravo s pomočjo 
katere pripravi okoli 1.400 kubikov sena letno, nadalje imajo na kmetiji tudi dve mobilni enoti za kokoši nesnice, 
prodajo jajc iz te reje izvajajo direktno na kmetiji; 

 po ogledu se okoli poldneva zapeljemo nekaj kilometrov naprej, v smeri prelaza Tauern, na kmetijo, ki jo vodita 
zakonca Anneliese in Matthias Steger. Dejavnost na posestvu, ki ima predvsem strme površine, so 
prestrukturirali pred desetletjem in v tem času in postali vzorčna kmetija pri pripravi krme, vzorčni pa so tudi 
pri prodaji živine. V hlevu je običajno 30 živali, tokrat pa bo skoraj v celoti prazen, saj bo nekaj dni pred tem 
potekala ena najpomembnejših avkcij živine v Avstriji. In Stegerjevi so na tem področju še posebej uspešni. 
Krave pri njih telijo v povprečju le enkrat nato pa jih po največ dveh mesecih molže preko dražbe prodajo za 
ceno (v povprečju) 3.000,00 evrov; 

 v popoldanskih urah se zapeljemo v Flachau, na obronkih, danes predvsem turističnega kraja, se nahaja kmetija 
Hannesa Oberauerja. Manjša mešana (tudi konji) senena kmetija (trenutno 12 molznic, 15 mladih živali) se v 
prihodnosti namerava usmeriti tudi v ponudbo mesa in mesnih izdelkov zato bomo izvedeli tudi o tem kateri 
izzivi čakajo avstrijske kmete na tem področju; 

 nato se odpravimo v Flachauwinkl, na domačijo Schauphof, ki je manjša živinorejska kmetija, na področju 
dopolnilne gostinske ponudbe pa je med vodilnimi v regiji Pongau. Na kmetiji bomo imeli tudi kosilo; 

 predvidoma po 18:00 odhod proti domu (vračanje po poti prihoda); 

 povratek v Ljubljano po 20:00.  
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Cena predstavljenega aranžmaja znaša 74 evrov na osebo in vključuje:  

 prevoz s turističnim avtobusom, vključno z vsemi cestninami, in pristojbinami;  

 vodeni ogled panožnih kmetij (3x);   

 kosilo na kmetiji Schauphof; 

 strokovno vodenje in organizacijo ekskurzije. 
 
Izračun je narejen na udeležbo 30 oseb, v primeru višjega števila udeležencev se cena ustrezno zniža in poviša v 
primeru, da bi se ekskurzije udeležilo manj kot navedeno število oseb. 
 
Eventuelno možno doplačilo 

 nezgodno zavarovanje za tujino Coris 


