
Društvo za gospoDarjenje na travinju slovenije (DTS)
    
Jamnikarjeva 101 
1000 Ljubljana 
 

 
Datum: 13/09/2019 
 

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 torek, 15. oktobra 2019 na Bledu na sedežu Triglavskega 
narodnega parka - Infocenter Triglavska roža. Naslov Ljubljanska cesta 27, Bled 4260 (Za 
podrobnejša navodila glej še drugo stran vabila!) 
 

Pričetek skupščine: 9.00 
Zaključek skupščine: 16.00 
 
Program strokovnega predavanja: 
 

9.10 - 9.30 Izzivi kmetijstva v TNP (dr. Tomaž Kralj, TNP) 
9.30 - 9.50 Kmetijstvo s poudarkom na travništvu na območju KGZS - zavod Kranj  

(ga. Marija Kalan) 
9.50 - 10.10 Biodiverziteta travinja, vzorci, procesi ohranjanje (dr. Klemen Eler, BF) 
10.10 - 10.30 Poudarki iz letošnjega združenega EGF-EUCARPIA simpozija (dr. Jure Čop, BF) 
10.30 - 10.45 Splošna razprava 
 
Skupščina DTS – dnevni red (11.00-12.00): 
 

(1) Poročilo o opravljenem delu za obdobje 2018-2019 (od zadnje skupščine; Branko 
Lukač) 

(2) Finančno poročilo za obdobje 2018-2019 (od zadnje skupščine, Matej Vidrih) 
(3) Poročilo nadzornega odbora za obdobje 2018-2019 (Lidija Diklič) 
(4) Volitve organov DTS 
(5) Plan dela za leto 2020 (dosedanji ali nov predsednik) 
(6) Razno 
 

12.30 - 14.30 Po skupščini sledi ogled grbinastega travnika v Radovni ter malica na Turistični 
kmetiji Psnak v Zgornji Radovni.  
 
Vljudno vabljeni! 
        Predsednik DTS:  

dr. Branko Lukač 
 



Dodatne informacije: 
 
Število parkirnih mest pred Infocentrom je omejeno. Ena od možnosti za parkiranje je pri 
Merkator centru čez cesto. Tam je menda potrebno po dveh urah zamenjati parkirni listek. 
Druga možnost za parkiranje je malo dlje vstran pri vrtcu Bled (5 minut hoje do Infocentra 
Triglavska roža), kjer je cena parkiranja 1 € na uro. V obeh primerih pa so me opozorili, da so 
mestni redarji dosledni in pogosto kontrolirajo obe parkirišči.  
 
Lokacija parkirišča pred vrtcem: https://goo.gl/maps/mBksA2An6nEUx5Dz8 
 
Infocenter Triglavska roža – Sedež Triglavskega narodnega parka  
 

 
 

https://goo.gl/maps/mBksA2An6nEUx5Dz8

