
Odobreni projekti EIP na podukrepu 16.5: Okolje in podnebne spremembe  
iz PRP 2014-2020 v okviru drugega javnega razpisa 

 

Naslov projekta Tematika projekta Vodilni partner Število 
partnerjev Opis projekta Višina odobrenih 

sredstev 

Travniški sadovnjaki avtohtonih 
in tradicionalnih slovenskih sort 
kot podpora biotske pestrosti in 

ohranjanja tradicionalnega 
kulturnega vzorca slovenskega 

podeželja 

Kmetijstvo kot podpora 
naravovarstva oziroma 

ohranjanje biotske 
raznovrstnosti preko 
ustreznega načina 

kmetovanja 

UNIVERZA V LJUBLJANI 11 

Glavni problem je zmanjšanje negativnih vplivov intenzifikacije kmetijstva z iskanjem okolju 
prijaznejše kmetijske rabe, ki podpira biodiverziteto in nudi ekonomske perspektive kmetom. 
Problem za kmete je v pomanjkanju znanja glede izdelave in oskrbe ekstenzivnih sadovnjakov. 
Zaznane so bile potrebe po večji količini ekološko pridelanega sadja za predelavo in nadaljnjo 
prodajo. Revitalizacija in širitev sadovnjakov  pomeni kmetom povečanje produktivnosti sicer 
pogosto zanemarjenih površin. tla).  
Cilj: 
- uvajanje vzdržne kmetijske rabe v obliki travniških sadovnjakov s tehnologijami pridelave, ki 
podpirajo biotsko raznovrstnost; 
- vzpostavitev ekološko bogatejšega prostora, ki omogoča vzdržno pridelavo sadja; 
- pokazati na pomen travniškega sadovnjaka kot krajinske prvine z visokim potencialom za 
podporo biodiverziti ob ustreznem vključevanju v kmetijski prostor; 
- izdelava modela, ki bi bil zasnovan celostno. Dosedanji projekti (travniški sadovnjaki), so bili 
usmerjeni predvsem v tehnologijo vzgoje nege nasadov ter standardizacijo predelave sadja; 
prostorski vidiki vključevanja teh nasadov niso bili posebej izpostavljeni.  
Konkretne lokacije (kmetije) - presojanje možnosti, načinov in obsega vključevanja travniških 
sadovnjakov v kulturno krajino (obnova/širitve/nove zasaditve travniških sadovnjakov z 
dvonamensko rabo).  

249.735,97 €  

Grajeni ekosistemi za blaženje 
vpliva kmetijstva na okolje oz. 

zaščito kmetijskih zemljišč 

Zmanjševanje 
obremenitev iz kmetijstva 

na površinske vode 

LIMNOS PODJETJE ZA 
APLIKATIVNO 

EKOLOGIJO D.O.O. 
11 

Cilj projekta je preizkus grajenih ekosistemov za blaženje vpliva kmetijstva na površinske vode. 
Onesnažen odtok z različnih površin kmetijskih gospodarstev predstavlja enega večjih virov 
onesnaženja površinskih voda, grajeni ekosistemi pa primer dobre prakse blaženja vplivov 
onesnaženja na površinske vode s prej omenjenih površin. Ukrepi so z vidika končnega 
uporabnika pomembni z dveh vidikov, in sicer izobraževalnega (osveščanje kmetov o pomenu 
varovanja vodnih virov) in razvojnega (možnost dopolnilnih dejavnosti na kmetiji). Z implementacijo 
grajenih ekosistemov za prestrezanje onesnaženega odtoka vodo do določene mere očistimo in jo 
tako manj onesnaženo nato odvajamo v vodotoke. 

228.955,00 €  

Avtomatizacija in ekonomska 
upravičenost namakanja v 

oljkarstvu 

Učinkovita in trajnostna 
raba vode na kmetijskem 

gospodarstvu 

ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNO 

SREDIŠČE KOPER 
10 

Ob splošnemu spreminjanju podnebnih razmer se je tudi v oljkarstvu pojavila potreba po 
prilagoditvi tehnologije pridelave oljk in namestitvi namakalnih sistemov v oljčne nasade. Številne 
raziskave so pokazale, da je namakanje oljk ustrezen ukrep za blaženje podnebnih sprememb. 
Kljub temu se pridelovalci oljk, zaradi pomanjkanja znanja in bojazni o ekonomski neupravičenosti, 
le redko odločijo za postavitev namakalnega sistema. S prenosom raziskovalnih rezultatov v 
prakso ob hkratnem ovrednotenju ekonomske upravičenosti, bomo širši krog oljkarjev opremili z 
znanjem in orodji s katerimi bodo lahko ovrednotili upravičenost namakanja in vzpostavili 
avtomatiziran namakalni sistem v nasadu. 
Projektne aktivnosti:  
- vodenje in koordinacija 
- izvedba 3 usposabljanj (vodni viri; oprema za avtomatizacijo namakanja; odziv oljke na sušo) 
- izvajanje meritev - spremljali parametrov okolja, stanja rastline, kakovost ter količino pridelka in 
porabo finančnih sredstev na 7 kmetijskih gospodarstvih 
- priprava in izvedba praktičnega preizkusa avtomatiziranega namakanja na 7 lokacijah   
- analiza ekonomske upravičenosti namakanja oljk in izdelava osnovnega modela za izračun 
upravičenosti namakanja oljk 
- razširjanje rezultatov  

242.619,94 €  

  



Kroženje hranil, organske snovi, 
procesov in informacij v 

kmetijstvu (primer govedorejske 
kmetije) 

Trajnostna raba tal 
kmetijskih zemljišč z 

zagotavljanjem 
rodovitnosti tal 

UNIVERZA V LJUBLJANI 15 

V okviru našega projekta se želimo osredotočiti na krogotok hranil in organske mase, procesov in 
informacij v kmetijstvu na primeru testnih kmetij. Na primeru izbranih kmetij bomo proučevali 
celoten krogotok hranil, organske mase, izločkov, emisij nekaterih toplogrednih plinov in sprememb 
v mikroklimi hlevov v odvisnosti od načina reje (konvencionalen način vs. ekološki način reje) in 
načina nastanitve živali (prosta reja z ležalnimi boksi, kompostni hlev, hlev s t. i. umetnimi tlemi s 
hitrim odstranjevanjem urina ter paša). V okviru projekta bomo proučili tudi mnenja potrošnikov in 
rejcev o sistemih reje govedi, ki so okolju in živalim prijazni s čimvečjo učinkovitostjo in čim bolj 
optimalnim kroženjem hranil. 
Cilji projekta: popis in spremljanje kroženja hranil, organskih snovi ter učinkov gnojenja na 10 
govedorejskih kmetijah in 2 posestvih-spremljanje inputov in outputov na kmetiji z vidika 
zagotavljanja trajnostne rabe kmetij. zemljišč, izboljšanja rodovitnosti tal. Iskanje rešitev za 
učinkovitejše gospodarjenje s travinjem in povečanje biotske raznovrstnosti preko ustreznih 
načinov kmetovanja. Spremljanje mikroklime hleva in emisije toplogrednih plinov v različnih 
sistemih reje govedi (prosta reja, kompost, umetna tla) z vidika izboljšav ter blaženja podnebnih 
sprememb v kmetijstvu. Ugotoviti mnenja potrošnikov in rejcev glede različnih sistemov reje govedi 
ter diseminacija rezultatov. 
S projektom želimo v sodelovanju s kmetijami vključenimi v projekt posredovati znanja in novo 
pridobljene izkušnje glede krogotoka hranil, organske mase in procesov drugim govedorejskim 
kmetijam v Sloveniji (in v EU). Projekt bo prispeval k izboljšanju produktivnosti, prožnosti in 
konkurenčnosti živinorejske proizvodnje, izboljšanju in upravljanju rabe razpoložljivih virov z 
namenom zmanjševanja količine odpadkov in izboljšanje okoljske trajnosti živinorejske 
proizvodnje. Rezultati našega projekta naj bi prispevali k izboljšanju dobrih kmetijskih praks na 
kmetijah z namenom izboljšanja sprejemljivosti (percepcije) pri potrošnikih in reševanju družbenih 
izzivov povezanih z dobrim počutjem živali, kakovostjo in varnostjo proizvodov, ohranjanjem 
biotske raznovrstnosti in zagotavljanju storitev različnih ekosistemov. Preko poznavanja sprememb 
mikro-klime (temperature, vlage in pretoka zraka) v hlevu (izmerjen s pomočjo senzorjev) in 
izmerjenih emisij nekaterih toplogrednih plinov bomo s strokovno in znanstveno utemeljenimi 
izboljšavami (tudi v sodelovanju s tujimi raziskovalci), ki jih bomo predlagali v projekt vključenim 
kmetijam, prispevali h zmanjšanju negativnih učnikov vročinskega stresa na živali ter k blaženju 
podnebnih sprememb. Z inovativnimi rešitvami vezanih na sisteme reje in namestitve živali bomo 
prišli do izločkov (organskih gnojil, komposta, urina/fekalij), ki bodo ob pravilni uporabi le-teh 
pomembno vplivali na izboljšanje rodovitnosti tal in povečanju biotske raznovrstnosti (predvsem 
trajnega travinja). 

248.545,70 €  

Okoljski vidiki preusmeritve v 
ekološko pridelavo sadja 

Trajnostno varstvo rastlin UNIVERZA V MARIBORU 15 

Ekološko pridelovanje sadja je med vsemi kmetijskimi dejavnostmi eno najzahtevnejših, saj je 
zaradi osnovne značilnosti trajnih rastlin (več-letnosti/dolgoživosti) tudi razvoj populacij škodljivcev 
in uveljavljanja infekcijskega potenciala gliv, bakterij in fito-plazem, bolje učinkovit in s tem 
nevarnejši. Razen tega je tudi spekter ŠO izjemno velik. Prav zaradi tega je tehnološko vodenje 
tovrstne pridelave zelo zapleten in zahteven proces in ob visoko usposobljenem strokovnjaku 
zahteva dovršen prenos znanja v prakso. Je med vsemi načini pridelovanja visoko kakovostne 
hrane najbolj skladno s strateškimi cilji kmetijstva (Resolucija o strateških usmeritvah razvoja 
slovenskega kmetijstva…). Površina in delež slovenskih ekoloških sadovnjakov je premajhen, da bi 
ta način pridelave imel pomemben vpliv na doseganje strateških ciljev. Trend sajenja novih 
ekoloških sadovnjakov je praktično ničeln (preveriti podatke). Preusmeritev obstoječih sadovnjakov 
je najhitrejša in najučinkovitejša pot za kratkoročno izboljšanje položaja na tem področju. 
Cilj in namen projekta je s praktičnimi primeri na partnerskih/demonstracijskih posestvih v 6 
statističnih regijah po Sloveniji in vključujoč več sadnih vrst pokazati pridelovalcem, da je ob 
uporabi obstoječih praks in tehnik možen uspešen prehod iz integriranega načina v ekološki način 
pridelovanja, tudi v že obstoječih trajnih nasadih. Ekološki način pridelave sadja najbolj dosledno 
sledi ciljem večnamenskega kmetijstva: zagotavljanja zadostne preskrbe z varno hrano, ohranjanje 
naravnih danosti – voda, tla, zrak, biotske raznovrstnost in tudi ohranjanje kulturne kmetijske 
krajine z gospodarsko in socialno vlogo kmetijstva. 
Aktivnosti projekta bodo vezane na vrednotenje okoljskih vplivov prehoda sadovnjakov v ekološko 
pridelavo sadja. Vezane bodo na uskladitev stališč in nabor ukrepov, ki jih pridelovalec na prehodu 
v EKO mora izvajati na način in z namenom, da striktno upošteva naravovarstvene vidike. Začetek 
aktivnosti predstavlja izdelava demonstracijskih nasadov, analiza stanja, prilagoditev nabora 
ukrepov (individualno za vsak nasad), uvedba ukrepov, različne oblike usposabljanja, 
izobraževanja, testiranje kmetijksih praks (ukrepov) in na koncu širitev razultevo v širšo prakso. 

249.748,00 €  

 

 


