
 

 

 

Društvo za gospoDarjenje na travinju slovenije (DTS)
    
Jamnikarjeva 101 

1000 Ljubljana 
 

 

Datum: 26/09/2016 
 

Članom DTS 

 

Vabilo 
 

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! 
 

V imenu Upravnega odbora vas vabim na skupščino Društva za gospodarjenje na travinju 

Slovenije, ki bo dopolnjena s strokovnimi predavanji in ogledi.  
 

Letošnja skupščina DTS bo v petek, 13. oktobra 2017 v Slovenski Bistrici na izpostavi KGZS 

– Zavod Ptuj, ki se nahaja v 1. nadstropju Veterinarske bolnice Slovenska Bistrica. Naslov 

kraja dogodka je Trgovska ulica 1, Slovenska Bistrica 2310 (Za podrobnejša navodila glejte 

naslednjo stran!) 
 

Pričetek skupščine: 9.00 

Zaključek skupščine: 17.00 
 

Program strokovnega predavanja: 
 

9.10-9.25 Uvodni pozdrav in predstavitev kmetijstva s poudarkom na travništvu na 

območju, ki ga pokriva KGZS zavod Ptuj oziroma izpostava Slovenska 

Bistrica (Marija Kresnik, vodja izpostave Sl. Bistrica); 

9.25-9.45 Paša za ogljik, (prof. dr. Branko Kramberger, Fakulteta za kmetijstvo in 

biosistemske vede); 

9.45-10.05 Kmetijski svetovalec naj bo pospeševalec razvoja kmetij (mag Anton Hohler, 

KGZS Zavod Ptuj);  

10.05-10.15 Poudarki s simpozija EGF na Sardiniji (dr. Branko Lukač, Kmetijski inštitut 

Slovenije);  

10.15-10.45 Splošna razprava 
 

Skupščina DTS – dnevni red (11.00 - 12.30): 
 

(1) Poročilo o opravljenem delu za obdobje 2016-2017 (od zadnje skupščine; Branko 

Lukač) 

(2) Finančno poročilo za obdobje 2016-2017 (od zadnje skupščine, Matej Vidrih) 

(3) Poročilo nadzornega odbora za obdobje 2016-2017 (Helena Gašperšič) 

(4) Plan dela za leto 2018 (Branko Lukač) 

(5) Razno 
 

12.30-14.30 Ogled nižinske kmetije Hajšek in kmetije Frešer na Pohorju.  
 

15.30-16.30 Pogostitev udeležencev (svinjska pečenka, pražen krompir, solata) na turistični 

kmetiji Goričan v Gabrniku. 
 

Vljudno vabljeni! 

        Predsednik DTS: Branko Lukač l.r. 



 

 

 

 

 
 

Na avtocesti izberete izvoz Sl. Bistrica – jug, v prvem krožišču (ob OMW črpalki) zavijete na 

prvi izvoz (desno), na drugem krožišču prav tako izberete prvi izvoz kot prikazuje modra črta 

na sliki zgoraj in za podjetjem Inpos zavijete takoj levo, na desni strani boste zagledali 

moderno rjavo stavbo Veterinarske bolnice Slovenska Bistrica. Vhod v stavbo prostore KGZS 

zavoda je z industrijske ulice. 
 

V drugem krožišču lahko izberete tudi drugi izvoz (naravnost - pot označena z rdečo barvo) in 

v tretjem krožišču izberete prvi izvoz (desno na industrijsko ulico) in po nekaj metrih 

zagledate na desni strani moderno rjavo stavbo (Veterinarska bolnica Slovenska Bistrica, glej 

sliko spodaj). Predavanja in formalni del skupščin DTS bo v 1. nadstropju v sejni sobi KGZS 

– zavod Ptuj, izpostava Sl. Bistrica.  
 

 
 



 

 

 

ŠE KRATEK OPIS OBEH KMETIJ 

 
 
Najprej si bomo ogledali nižinsko kmetijo 

Hajšek v Ložnici pri Makolah. Na kmetiji 

obdelujejo 110 ha, od tega so do sedaj 

približno 60 ha namenili sejanemu travinju. 

Preostale površine pokriva koruza, nekaj 

malega žit, letos so v kolobar prvič vključili 

sojo. Poleg travniških površin si bomo lahko 

ogledali sodoben hlev za 140 krav črno bele 

pasme. V letošnjem letu dosegajo povprečno 

mlečnost 10.800 na kravo. Trenutno redijo 115 

krav. Hlev je opremljen s robotskim molziščem 

Lely astronaut in krmnim robotom Lely Juno. 

Na kmetiji gospodari g. Andrej s soprogo in 

sinom Anžetom. Nadmorska višina kmetije 

248 m. 

 

 
 

 

Kmetija Frešer se nahaja na Pohorju, na 

nadmorski višini 700 m. Glavna dejavnost je 

pridelava mleka, ukvarjajo pa se tudi z 

vinogradništvom. Redijo okrog 90 krav 

molznic in imajo prav toliko mlade živine. 

Večino mleka prodajo prek kmetijske 

zadruge Slovenska Bistrica, nekaj mleka 

prodajo preko mlekomatov, oskrbujejo pa 

tudi okoliške šole in vrtce. V letošnjem letu 

dosegajo 10.170 kg povprečno mlečnost pop 

kravi. Obdelujejo okrog 80 hektarov 

kmetijskih zemljišč, več kot polovica (čez 40 

ha), je njiv (več ko četrtina je namenjena 

travinju (pribl. 27 ha). Preostali del pa 

zavzemajo vinogradi in gozd. Na kmetiji 

živijo tri generacije, gospodari pa g. Vladko. 

 

 


