
ZAPISNIK 
 
skupščine Društva za gospodarjenje na travinju Slovenije (DTS) dne 4. oktober 2013. Skupščina je 
potekala na turistični kmetiji 'Na Puč', Martinj Vrh 29, Železniki. Pričela se je ob 9.00, končala ob 
15.30. Skupščina je bila dopolnjena s strokovnimi predavanji in ogledom kmetije Benedičič. 
 
Prisotni: 27 članov DTS  
 
Pred pričetkom skupščine DTS so bila štiri strokovna predavanja: 

− Kmetijstvo s poudarkom na travništvu na območju KGZ Kranj (Marija Kalan) 
− Izgube pri sušenju sena na tleh (Jure Čop) 
− Sušenje sena na sušilnih napravah (Janez Benedičič) 
− Prehranska vrednost senenega mleka (Jože Verbič) 

 
Po predavanjih je sledila skupščina DTS. Predlagano in potrjeno je bilo delovno predsedstvo v 
sestavi: Matej Vidrih (predsednik skupščine), Tatjana Pevec (zapisničarka). Janko Verbič in Matej 
Vidrih sta bila naknadno izbrana za overovatelja zapisnika. 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red skupščine: 

1. Poročilo o opravljenem delu za obdobje 2012-2013 (od zadnje skupščine; Jure Čop) 
2. Finančno poročilo za obdobje 2012-2013 (od zadnje skupščine, Matej Vidrih) 
3. Poročilo nadzornega odbora za obdobje 2012-2013 (Helena Gašperšič) 
4. Plan dela za leto 2013 (Jure Čop) 
5. Razno 

 
Na skupščini je bila prisotna večina članov, s čimer je bil izpolnjen pogoj za sklepčnost. 
 
ad 1 
Predsednik društva je navzoče na kratko seznanil z aktivnostmi DTS za čas od prejšnje do te 
skupščine: 

− 19. 10. 2012 je bila izvedena skupščina DTS in strokovno srečanje v Šentjerneju na 
Dolenjskem. 

− 7. 11. 2012 je vodstvo društva naslovilo na KGZS predlog za raziskovalno in strokovno 
sodelovanje med KGZS in DTS. Ker ni bilo odgovora, je bil predlog ponovno poslan 12. 12. 
2012. Predlog ni bil sprejet. 

− 25. 1. 2013 je bil poslan dopis na Kmetijsko založbo d.o.o., v katerem se je vodstvo DTS 
zanimalo za možnost vključitve revije Naše travinje v obliki priloge v revijo Kmetovalec. 
Odgovor založbe: Revija bi lahko izhajala kot priloga Kmetovalca v mesecu maju ali 
novembru. 

− 10. 6. 2013 je bila seja Upravnega odbora DTS. Sprejeta je bila odločitev, da bo letošnja 
skupščina na škofjeloškem območju. Predlagano je bilo povišanje članarine za posameznike 
iz 10 EUR na 20 EUR. Članarina za inštitucije/podjetja ostane nespremenjena. 

− 16. 7. 2013 je DTS poslalo dopolnitev za 'Operativni program za izvajanje resolucije o 
strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020' (opredelitev 
travništva in predlog dveh ukrepov). Dopolnitev je bila na MKO sprejeta. 

 
Sklep 1: Skupščina je soglasno potrdila predlog povišanja članarine z 10 EUR na 20 EUR. 
 



Sklep 2: Skupščina se je soglasno odločila, da revija Naše travinje ostaja samostojna in da strokovne 
članke ponudimo v ponovno objavo v travniško prilogo Kmetovalca. Pri slednjem mora biti pod 
članki pripisano, da so bili originalno objavljeni v reviji Naše travinje (dodani so podatki o številki 
revije). Člani društva so pozvani k pridobivanju oglaševalcev za naslednjo revijo Našega travinja. 
 
ad 2 
Blagajnik Matej Vidrih je predstavil finančno poročilo. 
Finančno stanje na dan prejšnje skupščine: 691,22 EUR 
Prihodki od članarine v 2013: 1.170,00 EUR 
Odhodki (plačilo stroškov skupščine 2013): 284,00 EUR 
Finančno stanje na dan sedanje skupščine: 769,48 EUR 

 
ad 3 
Helena Gašperšič je prebrala poročilo nadzornega odbora DTS, ki se je sestal pred pričetkom 
skupščine. Na podlagi predloženih in pregledanih računov je nadzorni odbor ugotovil, da je finančno 
poslovanje v redu. 
 
Sklep 3: Poročila predsednika, blagajnika in nadzornega odbora je skupščina soglasno sprejela. 
 
ad 4 
Plan dela DTS za leto 2014 obsega: (1) pripravo strokovnega predavanja v okviru redne letne 
skupščine, (2) izdajo ene številke revije Naše travinje in (3) dejavnosti posameznih članov društva, 
povezanih z namenom društva (npr. udeležba na evropskih travniških konferencah). 
 
ad 5  
Tone Vidrih je predlagal, da bi spomladi izvedli posvetovanje o problemih na trajnem travinju s 
poudarkom na izboljševanju travne ruše in zatiranju škodljivih zeli. 
 

Tone Zavodnik je izpostavil potrebo po krepitvi aplikativnih raziskav, katerih rezultati bi bili 
neposredno uporabni za reševanje problemov v praksi. 
 

Jože Verbič je opozoril na možnosti prijave aplikativnih raziskovalnih projektov v okviru ukrepa 
Prenos znanja (15. člen) v Programu razvoja podeželja 2014-2020. Izvajanje novega programa se bo 
začelo v letu 2015, vendar je že sedaj potrebno razmišljati o temah za prijavo. Društvo bi se pri tem 
lahko tvorno udejstvovalo. 
 
Sklep 4: Skupščina DTS obvezuje UO, da razpravlja o tematikah in pripravi predloge za prijavo na 
razpis PRP 2014-2020. UO bi lahko pomagal tudi pri oblikovanju projektnih skupin. 
 
Na koncu srečanja smo šli na strokovni ogled kmetije Benedičič na Martinjem Vrhu 24, kjer 
dosušujejo seno v razsutem stanju in v balah v kondenzacijskih sušilnicah (sušilnici imata tudi testno 
funkcijo). Kmetija tudi neposredno prodaja mleko na avtomatu v Železnikih.  
 
Zapisničarka: Tatjana Pevec        Datum: 08/11/2013 
 
Overovatelja zapisnika: 
 
Janko Verbič 
 
Matej Vidrih 


