
Namen in cilji projekta  
- Izdelati model revitalizacije, ohranjanja in vključevanja novih TS, 
     uvajanje vzdržne kmetijske rabe s tehnologijami pridelave  
      (izdelava modela in izvedba v praksi) 
- Vzpostavitev ekološko bogatejšega prostora 

Pričakovani rezultati 
- Povečanje znanja in kompetenc povezanih z izgradnjo, 
     prenovo travniških sadovnjakov pri kmetih 
- Uvajanje dvonamenske rabe (paša, pridelava sadja) 
- Ohranjanje genske banke tradicionalnih sadnih sort  

Dosedanji rezultati projekta 
- Izdelani predlogi vključevanja travniških sadovnjkaov 
     in izdelani zasaditveni načrti za vse udeležene kmetije 
- Izdelane talne analize in usmeritve za dvig rodovitnosti tal 
- Izvedeni praktični preizkusi rešitev (zasaditve na kmetijah v teku) 

Travniški sadovnjaki avtohtonih in tradicionalnih 
slovenskih sort kot podpora biotske pestrosti in 
ohranjanja tradicionalnega kulturnega vzorca 
slovenskega podeželja.

Vodilni partner: Univerza v Ljubljani 
Ostali člani partnerstva:Kmetijski inštitut Slovenije, 
Zavod Jabolko, 2Dom d.o.o., Rteh d.o.o., s.p.Kmetija na 
Zaplani, Turistična kmetija pri Andrejevih, Turistična kmetija 
Široko, Kmetija MakroBios Panonija, Kmetija Strgulec, Kmetija 
Zakotnik.

Kontaktni podatki vodilnega partnerja: dr. Marko Dobrilovič, marko.dobrilovic@bf.uni-lj.si 

Spletna stran projekta: http://www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-krajinsko-arhitekturo/oddelek/
raziskovalno-in-strokovno-delo/projekti/travniski-sadovnjaki/ 

Tip projekta: EIP 
Tematika projekta: 16.5 
 

Praktični problem: Travniškimi sadovnjaki 
so na mnogih kmetijskih gospodarstvih 
zanemarjeni in propadajo. Znanje o oskrbi, 
prenovi se izgublja. Dognanja o pomenu 
biodiverzitete in obnova TS lahko prispevata 
k povečanju ekološke, družbeno-socialne in 
estetske vrednosti prostora.

Pogled kmeta 
Kaj naj s starimi drevesi na 
kmetiji? Želel bi kakšno korist od 
njih! 
Kako se lotiti oskrbe? 
Kam naj širim sadovnjake? 
Želim izboljšati videz kmetije za 
turiste in pridobiti nove produkte 
 

Obdobje trajanja projekta: 19.11.2019 – 19.6.2022 
Višina odobrenih sredstev: 249.735,97 evra 

Pogled svetovalca  
Zanima me raven znanja in 
ozaveščenosti kmetov o vzdržnem 
pridelovanju. 
K projketu sem pristopil zaradi visoke 
motovirianosti glede širjenja 
tradicionalnih sort, ohranjanja genske 
banke in uvajanja vzdržne pridelave 
hrane. 

Pogled raziskovalca  
K projektu sem pristopil zaradi: 
- ambicij po urejanju kulturne krajine 

in ohranjanja tradicionalnih vzorcev 
- ozaveščanja o pomenu ohranjanja 

prostorske identitete podeželja 
- vzpostavljanja ekološkega 

ravnovesja v kulturni krajini 

Prostor za  
vaš logotip


