
 
 

COVID-19  
Dogodek bo potekal pod posebnimi pogoji za zajezitev širjenja okužbe z virusom Covid-19, ki smiselno sledijo priporočilom Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (NIJZ). Dogodka se lahko udeležijo le zdrave osebe, ki izpolnjujejo pogoje PCT. Vaše osebne podatke iz liste prisotnosti bomo po potrebi 
posredovali na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) oz. ga bomo po enem mesecu uničili. Organizatorji si zaradi spremembe ukrepov v zvezi z 
zajezitvijo virusa COVID-19 oz. poslabšanja epidemiološkega stanja pridržujemo pravico do odpovedi dogodka oz. zamenjave dogodka v drugo (spletno) 
obliko, o čemer bomo javnost obveščali preko e-pošte in spletnih kanalov Kmetijskega inštituta Slovenije ter Pilotnega projekta Pokljuka. 
 

UPRAVLJANJE OSEBNIH PODATKOV  
Na dogodku bo potekalo fotografiranje in/ali snemanje z namenom promocije oz. poročanja o dogodku. S prijavo na dogodek soglašate z opredeljenimi 
pogoji. Obdelava osebnih podatkov poteka skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) ter Uredbo (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Direktive 95/46/ES. Fotografije in posnetki dogodka bodo objavljeni na spletni strani oziroma socialnih omrežjih Kmetijskega inštituta 
Slovenije in projektnih partnerjev, v elektronskih novicah, na portalih in kanalih medijskih hiš, ki bodo izkazale interes ter v publikacijah in drugih 
promocijskih aktivnostih KIS. Fotografije se bodo nanašale na dogodek na splošno in ne na posamezne udeležence.  
UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana.  
SHRAMBA FOTOGRAFIJ IN POSNETKOV: Kmetijski inštitut Slovenije fotografije in posnetke hrani trajno oz. do preklica. POOBLAŠČENA OSEBA ZA 
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V NAVEZAVI S FOTOGRAFIJAMI IN POSNETKI: Pooblaščena oseba za varstvo podatkov Kmetijskega inštituta Slovenije je 
ga. Maja Brajnik. 

Pilotni projekt: Vpeljava pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic za obnovo  degradirane 

travne ruše na območju Športnega centra Pokljuka 

 

VABI NA: 

Zaključni dogodek s predstavitvijo rezultatov 

 
Kdaj: 29. 9. 2021, ob 10. uri 

Kje: ŠC Triglav Pokljuka, Srednja vas v Bohinju 165a, Rudno polje, 4267 Srednja vas v Bohinju 

Več informacij o projektu najdete na povezavi: https://www.kis.si/Pilotni_Pokljuka/ 

 

PROGRAM: 

10.00 – 10.15 Zbiranje udeležencev 
10.15 – 10.30 Pozdravni nagovori 

- dr. Vladimir Meglič, vodja projekta (Kmetijski inštitut Slovenije) 
- mag. Igor Zakotnik (Triglavski Narodni Park) 
- Borut Farčnik (Športni center Triglav Pokljuka) 

10.30 – 14.00 Predstavitev rezultatov 

- Izkušnje ŠC Triglav Pokljuka z ozelenjevanjem s komercialnimi mešanicami in senenim 
drobirjem (g. Peter Zupan) 

-  Izkušnje s pridelovanjem ohranjevalne semenske mešanice (sodelujoče kmetije v 
projektu) 

- Izvedene aktivnosti in rezultati v okviru projekta - Vpeljava pridelave ohranjevalnih 
semenskih mešanic za obnovo  degradirane travne ruše na območju Športnega centra 
Pokljuka (dr. Branko Lukač) 

- Ogled posejanih ploskev na območju ŠC Triglav Pokljuka 
 

https://www.kis.si/Pilotni_Pokljuka/

