
  

Projekt Evropskega partnerstva za inovacije je sofinanciran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in EU v 
okviru 2. Javnega razpisa za podukrep 16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje 

nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam (2019) 

 

VABILO  

a) na strokovni posvet ob zaključku projekta EIP16.5 TRAVNIŠKI SADOVNJAKI 
 

V petek, 22. aprila 2022, ob 13:00 uri na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, Jamnikarjeva 101 

(stavba Dekanata) 

 
Program 22.4.2022:                                                                                                                       

• 13:00 - Predstavitev rezultatov projekta »EIP16.5 Travniški sadovnjaki avtohtonih in tradicionalnih 

slovenskih sort kot podpora biotske pestrosti in ohranjanja tradicionalnega kulturnega vzorca 

slovenskega podeželja« (dr. Marko Dobrilovič, UL BF/Oddelek za krajinsko arhitekturo) 

• 13:30 - Vpogled v razstavo risb študentov krajinske arhitekture (dr. Marko Dobrilovič in mag. Mateja 

Kregar Tršar, UL BF/Oddelek za krajinsko arhitekturo) 

• 13:45 - Prenos znanja v prakso oz. Kaj smo se naučili v okviru priprave in izvedbe praktičnega 

preizkusa (Janez Gačnik, Zavod Jabolko) 

• 14:10 - Izzivi, ki jih KG prinaša sodelovanje v EIP projektu (Jani Frank, TK Pri Andrejevih) 

• 14:30 - Razprava 

• 14:45 - Slavnostna otvoritev razstave risb študentov krajinske arhitekture na temo travniških 

sadovnjakov Zaplana 1890, Green Experience 

 
Po zaključku posveta sledi okušanje dobrot travniških sadovnjakov in drugih domačih izdelkov 

partnerske kmetije »Pri Andrejevih« iz Narina pri Pivki. 

 

b) na strokovno predavanje in ogled travniških sadovnjakov na Zaplani 
 

V petek, 29. aprila 2022, ob 13:00 uri na Zaplana 1890, Green Experince, Marinčev Grič 47 

 
Program 29.4.2022:                                                                                                                       
• strokovno predavanje »Travniški sadovnjaki – preteklost ali prihodnost?« (Rteh d.o.o., so.p. in dr. 

Marko Dobrilovič, UL BF/Oddelek za krajinsko arhitekturo) in 

• predstavitev umeščanja travniških sadovnjakov v prostor na Kmetiji Zaplana 1890 

 
Dogodek poteka v sklopu Evropskega dneva travniških sadovnjakov in Meseca krajinske arhitekture. Po 

predavanju in ogledu sledi okušanje dobrot travniških sadovnjakov v koči na Planini nad Vrhniko. 

 

Na oba dogodka je obvezna predhodna prijava na 2domdoo@gmail.com, do zapolnitve prostih mest. 

Ob prijavi prosimo navedite ime in priimek, organizacijo iz katere prihajate in KMG-MID številko, v kolikor 

jo imate. Hvala. 

 
Projekt vodi Univerza v Ljubljani/Biotehniška fakulteta, partnerji projekta so: kmetijska gospodarstva Pri Andrejevih, 

Široko, Zaplana, Makrobios, Strgulec in Zakotnik ter Kmetijski inštitut Slovenije, Zavod Jabolko, 2Dom d.o.o., so.p. 

in Rteh d.o.o., so.p. 

 

Prisrčno vabljeni! 

https://www.google.com/maps/place/Ko%C4%8Da+na+Planini+nad+Vrhniko/@45.9508908,14.1686993,13.79z/data=!4m16!1m7!3m6!1s0x477ad820981ac57d:0xf417fe67fad82c14!2sMarin%C4%8Dev+Gri%C4%8D+47,+1360+Vrhnika!3b1!8m2!3d45.9586738!4d14.2137625!3m7!1s0x477ad70a46b02f3d:0x953074322e6e8c08!5m2!4m1!1i2!8m2!3d45.9713627!4d14.2514428
mailto:2domdoo@gmail.com

