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Delovna skupina za travniške sadovnjake in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, 

Direktorat za kmetijstvo  

organizirata predstavitev z naslovom: 

Travniški sadovnjaki 

ki bo v torek 24. avgusta 2021 med 13.00 in 14.00 na Sejmu Agra v Gornji 

Radgoni v dvorani 3 

Predstavitev bo razdeljena v dva sklopa: 

1.  Predstavitev dobrih praks na področju travniških sadovnjakov v zadnjih letih v Sloveniji: 

- Ukrepi za ohranitev visokodebelnih travniških sadovnjakov v projektu Gorička krajina 

Darja Kuronja, Javni zavod  Krajinski park Goričko 

- Aktivnost za ohranitev travniških sadovnjakov v Kozjanskem parku 

Adrijan Černelč, Kozjanski park 

- Travniški sadovnjaki v projektu LIFE TO GRASSLANDS 

Monika Podgorelec, Zavod RS za varstvo narave 

2. Pobude in predlogi udeležencev na temo: 

- Predlogi aktivnosti in oblik sodelovanja za ohranitev travniških sadovnjakov 

- Predlogi za delovanje skupine za travniške sadovnjake v prihodnje 

- Ideje za izpeljavo vseevropskega dneva travniških sadovnjakov v letu 2022 

Razpravo bo usmerjal Janez Gačnik, Zveza sadjarskih društev Slovenije. 

Namen predstavitve: 

V letošnjem letu je nastala neformalna delovna skupina za travniške sadovnjake, ki je uspešno 

obeležila vseevropski dan travniških sadovnjakov 2021. Namen predstavitve na sejmu Agra je, da se 

člani skupine še bolje medsebojno spoznajo, se seznanijo z dobrimi praksami zadnjih let in se 

dogovorijo za nadaljnje sodelovanje. Želja je, da  bi skupina zbrala predloge aktivnosti za ohranitev 

travniških sadovnjakov  v prihodnje, se še bolj učinkovito povezala in začela s pripravo na vseevropski 

dan travniških sadovnjakov v letu 2022. Prav tako je namen, da se k sodelovanju v skupino privabi 

nove člane  iz različnih okolij Slovenije, ki delujejo na ohranjanju travniških sadovnjakov. 

Ob tem vas obveščamo, da bo v dvorani 3 pred tem (11.30–12.30) predavanje u naslovom: 

Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje (dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo) 

Za delovno skupino: Janez Gačnik 

Prestavitev bo izvedena v skladu s pravili za preprečitev širjenja okužb s COVID-19 (ustrezna razdalja med 

udeleženci, uporaba zaščitnih mask, ko je to potrebno, razkuževanje rok, idr.). 


